
Uchwała Nr XL/297/17
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy 
Mińsk Mazowiecki na 2018 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) uchwala się, co następuje:

§ 1. 
Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
na 2018 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury i  Sportu
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Mińsk Mazowiecki

Jolanta Bąk
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Załącznik  

do uchwały Nr XL/297/17 

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki  

z dnia 14 grudnia 2017 r. 

 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Mińsk Mazowiecki  

na 2018 r. 

 

I Kwartał: 

-  sprawy bieżące,  

-  opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy, 

- analiza wykonania za 2017 rok i bieżące realizacje harmonogramu działań i wydatków w              

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii na terenie gminy 

Mińsk Mazowiecki w 2018 roku, 

- analiza programów zdrowotnych do realizacji na terenie gminy Mińsk Mazowiecki za rok   

2017.  

 

II Kwartał:  

- sprawy bieżące,  

- opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy,  

- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.  

-  absolutorium,  

- dyskusja nad organizacją roku szkolnego 2018/2019 wraz z analizą wydatków na 

poszczególne: placówki oświatowe, świetlice, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne 

itp. 

- kontrola placówek oświatowych na terenie Gminy pod kątem realizacji zadań w obecnym 

roku szkolnym i wnioski do realizacji na przyszły rok szkolny. 

 

III Kwartał: 

- sprawy bieżące,  

- opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy,  

- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r.,  

- analiza wyników egzaminów w placówkach oświatowych,  

- analiza przygotowania placówek do nowego roku szkolnego, 

- analiza programów zdrowotnych do wdrożenia na 2019 rok. 

 

IV Kwartał:  

- sprawy bieżące,  

- opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy,   

- prace nad budżetem Gminy na 2019 r.,  

- sporządzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Mińsk 

Mazowiecki na 2019 r., 

- analiza przygotowania harmonogramu działań i wydatków w rozwiązywaniu problemów       

alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii na terenie gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 

rok. 

 

 

 

 

 

Id: 160D150E-8643-47BE-855A-9A9DBA56DD96. Podpisany Strona 2




