
PLAN PRACY 

KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I PROMOCJI 

RADY GMINY BRAŃSZCZYK    NA  2020 ROK 

Lp. Tematyka  posiedzeń Termin 
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- opracowanie  i przyjęcie  planu pracy Komisji na rok 2020, 
- opiniowanie projektu programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 
- integracja i aktywizacja mieszkańców, organizacja czasu wolnego 
dzieci, młodzieży i seniorów w świetlicach wiejskich( analiza i 
opiniowanie regulaminu świetlic wiejskich), 
- rozwój kultury i sportu ( określenie potrzeb w zakresie rozwoju 
kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży), 
- współpraca z organizacjami  pozarządowymi i innymi podmiotami 
pożytku publicznego, 
- ocena rocznego planu pracy Gminnego Ośrodka Kultury i zapoznanie 
się ze sprawozdaniem z jego działalności, 
- informacja o pozyskanych środkach pozabudżetowych na realizację 
różnych projektów w 2019 roku 
- ocena funkcjonowania Biblioteki Publicznej. 
- dodatki funkcyjne dla nauczycieli 
 

Styczeń 
 
Luty 
 
Marzec 
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- działalność placówek oświatowych: 
a) omówienie stanu zatrudnienia nauczycieli, 
b) analiza kosztów utrzymania poszczególnych placówek, 
c) funkcjonowanie przedszkoli na terenie gminy, 
d) informacja o działaniach profilaktycznych w szkołach i 
przedszkolach, 
e) informacja o działaniach podejmowanych przez  szkoły 
nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, 
f) organizacja zajęć pozalekcyjnych, 
g) analiza stanu demograficznego poszczególnych miejscowości. 
- omówienie sposobów aktywizacji młodego pokolenia w 
poszukiwaniu ciekawych propozycji  spędzania wolnego czasu: 
- formy pozyskiwania środków pozabudżetowych ( projekty  
konkursowe), 
- ocena przygotowań do sezonu turystycznego, rozwój infrastruktury 
turystycznej, 
- zasady działań świetlic( historia i tradycje regionalne), 
- omówienie sposobów aktywizacji  seniorów ( Kluby Seniora). 
- promocja gminy: 
a) polityka informacyjna gminy, 
b)zadania GOK, 
c) zadania organizacji pozarządowych( stowarzyszeń, kół i klubów), 
- wakacje w gminie: 

Kwiecień 

Maj 

Czerwiec 



a) propozycje ze strony gminy na organizację półkolonii , 
b) organizacja wypoczynku przez inne organizacje działające na 
terenie gminy, 
c)informacja o imprezach kulturalno – sportowych w czasie wakacji. 
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- przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku 
szkolnego 2020/2021 
- informacja dotycząca opieki higieniczno – lekarskiej i profilaktycznej 
w szkołach i przedszkolach. 
- działalność kulturalna na terenie gminy: 
a) zadania GOK-u, 
b) zadania placówek oświatowych, 
c) zadania organizacji pozarządowych. 
- ocena działalności bibliotek na terenie gminy: 
a) sprawozdanie z działalności poszczególnych punktów 
bibliotecznych, 
b) prowadzenie działalności propagującej czytelnictwo, 
c) pozyskiwane środki zewnętrzne. 

Sierpień 

Wrzesień 

Październik 
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- ocena realizacji wniosków Komisji za rok 2020, 
- sprawy bieżące. 
- analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2021, 
- przyjęcie wytycznych do planu pracy Komisji na rok 2021, 
- sprawy bieżące. 
- analiza zagadnień problemowych objętych zakresem zadań Komisji i 
na zlecenie Przewodniczącej Rady Gminy Brańszczyk: 
a) opiniowanie projektów, uchwał i sprawozdań, 
b) przedkładanie opinii. 

Listopad 

Grudzień 

Praca ciągła 

5 - wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Gminy, 
- składanie sprawozdań z wykonanych określonych prac, 
- analiza wniosków po pierwszym i drugim półroczu. 

W miarę 
potrzeb 

 


