
Uchwała nr ………..2016 
   z ………………. 2016 r. 

Rady Miejskiej w Brwinowie 
 
 
w sprawie przyjęcia planu pracy na 2016 rok Komisji Kultury, Oświaty i Sportu  
Rady Miejskiej w Brwinowie. 
 
 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) i § 59 Statutu Gminy Brwinów, stanowiącego załącznik do uchwały nr 69-
IV z dnia 30 kwietnia 2003 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Brwinów (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 213, poz. 7206 ze zm.) - Rada Miejska uchwala, 
co następuje: 
 

§1 

Zatwierdza się plan pracy Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie na 
2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 



Plan pracy  
Komisji Kultury, O światy i Sportu na 2016 rok 

 

 

Stała tematyka posiedzeń: 
 

▼Funkcjonowanie placówek przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
liceum ogólnokształcącego na terenie gminy. 
 

▼ Funkcjonowanie instytucji kultury, kultury fizycznej i sportu. 
 

▼ Kreowanie polityki oświatowej, kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej na terenie 
gminy. 
 

▼ Opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie spraw bieżących wynikających z 
pracy Komisji  i Rady Miejskiej. 
 

 

Tematyka Miejsce Termin 

■Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2016. 
■ Plan pracy Komisji na 2016 rok.   
 

Sala na stadionie 
miejskim 

styczeń 

■Analiza funkcjonowania i plany rozwojowe Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących. 
■Zapoznanie z kalendarzem obchodów Roku Wacława 
Kowalskiego. 
 

Sala na stadionie 
miejskim 

luty 

■Działalność świetlic środowiskowych. 
 

Świetlica przy 
ul. Grodziskiej 

 

marzec 

■Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. 
■Współpraca ośrodka kultury z placówkami oświatowymi                   
i stowarzyszeniami, pozyskiwanie środków zewnętrznych 
na działalność statutową. 
 

Ośrodek Kultury kwiecień 

■Przedstawienie spraw związanych z bieżącym 
funkcjonowaniem placówki. 
■Informacja na temat projektów arkuszy organizacyjnych 
szkół i przedszkoli. 
 

Przedszkole                   
w Otrębusach 

maj 

■Współpraca dyrektorów szkół z Radami Rodziców – 
zadania statutowe Rad Rodziców. 
■Analiza wykonania budżetu za 2015 rok w zakresie zadań 
komisji. 
 

Sala na stadionie 
miejskim 

czerwiec 



■Stan przygotowań szkół i przedszkoli do nowego roku 
szkolnego. 
■Informacja na temat oferty edukacyjnej zajęć 
pozalekcyjnych w poszczególnych szkołach. 
■Analiza budżetów szkół i przedszkoli za I półrocze 2016 
roku. 

    Zespół Szkół 
w Otrębusach        

sierpień 

■Szczegółowa, porównawcza analiza wyników 
sprawdzianu po VI klasie, egzaminów gimnazjalnych            
i maturalnych. 
■Propozycje wniosków budżetowych na 2017 rok. 
 

Sala na stadionie 
miejskim 

wrzesień 

■Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 
szkolnym 2015/2016. 
 

Sala na stadionie 
miejskim 

październik 

■Sprawozdanie z działalności klubów sportowych 
działających na terenie gminy. 
 

Sala na stadionie 
miejskim 

listopad 

■ Opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
■ Opiniowanie projektu budżetu na 2017 rok.  
 

Sala na stadionie 
miejskim 

grudzień 

 

 


