
UCHWAŁA NR XXXV.316.2021 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Mińsk 
Mazowiecki na 2022 r. 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
na 2022 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 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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Załącznik do uchwały Nr XXXV.316.2021 

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

 

 

Plan pracy na 2022 rok 

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

 
 

I Kwartał: 

- rozpatrywanie spraw bieżących,  

- opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy, 

- analiza wykonania za 2021 rok i bieżące realizacje harmonogramu działań i wydatków  

w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii na terenie gminy 

Mińsk Mazowiecki w 2022 roku, 

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

2022, 

- analiza planów i przygotowania jednostek odpowiedzialnych  za organizację letniego 

wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

 

II Kwartał:  

- rozpatrywanie spraw bieżących, 

- opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy,  

- analiza pracy i przedstawienie opinii dotyczącej udzielenia absolutorium,  

- dyskusja nad organizacją roku szkolnego 2022/2023 wraz z analizą wydatków na 

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

 

III Kwartał: 

- rozpatrywanie spraw bieżących,  

- opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy,  

- zapoznanie z osiągnięciami placówek oświatowych w gminie, 

- analiza wyników egzaminów w placówkach oświatowych,  

- ocena potrzeb - wnioski do realizacji na przyszły rok szkolny, 

- sprawozdanie koordynatora z realizacji programu „Kreatywna Szkoła w Gminie Mińsk 

Mazowiecki”. 

 

IV Kwartał:  

- rozpatrywanie spraw bieżących,  

- opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy,  

- prace nad projektem budżetu Gminy na 2023 r., w zakresie oświaty, kultury i sportu, 

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

Mazowiecki na 2023 r., 

- analiza przygotowania harmonogramu działań i wydatków w rozwiązywaniu problemów  

alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii na terenie gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 r. 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2021 r., poz. 1372 ze zm.) komisje podlegają radzie gminy i przedkładają jej plan pracy oraz 
sprawozdania z działalności. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 
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