
PLAN PRACY  

KOMISJI EDUKACJI, KULTURY i SPORTU  

NA ROK 2018 

 

TERMIN TEMATYKA 

STYCZEŃ 

 

1. Informacja nt. planowanych zawodów sportowych oraz imprez kulturalnych pod 

patronatem Starosty Otwockiego – wykaz wydarzeń kulturalnych, sportowych 

i turystycznych na 2018 rok. 

2. Informacja Biura Kultury i Promocji na temat Obchodów Roku Niepodległości 

w Powiecie Otwockim. 

3. Sprawy bieżące. 

 

LUTY 

 

1. Stypendia naukowe, artystyczne i sportowe. Omówienie zasad dla każdego 

rodzaju stypendium.  

2. Wizyta w Powiatowej Bibliotece Publicznej – omówienie planu działalności 

Biblioteki w roku 2018; 

3. Sprawy bieżące. 

 

MARZEC 

 

1. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2017. 

2. Analiza prognozy demograficznej uczniów gimnazjów i szkół podstawowych  

z terenu powiatu otwockiego w kontekście wdrożenia reformy edukacji przez 

Powiat Otwocki. Przedstawienie planowanych działań niezbędnych do 

przygotowania szkół ponadgimnazjalnych do wdrożenia reformy edukacji. 

3. Sprawy bieżące. 

 

KWIECIEŃ 

 

1. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Otwockiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za rok 2017”. 

2. Sprawy bieżące. 

 

MAJ 

 

1. Wizyta w PMDK. Oferta PMDK dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji. 

2. Prognoza rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych przez wdrożeniem reformy 

tj. na rok szkolny 2018/2019. Przedstawienie oferty szkół; 

3. Sprawy bieżące. 

 

CZERWIEC 

 

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017. 

2. Osiągnięcia szkół za rok szkolny 2017/2018. 

3. Sprawy bieżące. 

 

LIPIEC 
 

1. Sprawy bieżące. 

 



SIERPIEŃ 

 

1. Informacja nt. przygotowania szkół i placówek szkolno-wychowawczych do 

rozpoczęcia roku szkolnego 2017/18. Wyniki rekrutacji. 

2. Informacja o przebiegu prac remontowych w budynkach oświaty. 

3. Prognoza rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku wejścia reformy do 

szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Otwocki tj. na rok 

szkolny 2019/2020.   

4. Sprawy bieżące. 

 

WRZESIEŃ  

 

1. Wnioski do budżetu w zakresie potrzeb Oświaty Powiatowej, kultury, sportu  

i rekreacji. 

2. Przedstawienie wyników matur i egzaminów zawodowych. 

3. Informacja dotycząca przyznania nagród dla najlepszych maturzystów 

4. Realizacja budżetu za I półrocze 2018 roku ze szczególnym uwzględnieniem 

edukacji, kultury, sportu i turystyki. 

5. Przygotowanie i omówienie „Programu współpracy Powiatu Otwockiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2019”. 

6. Sprawy bieżące. 

 

PAŹDZIERNIK 

 

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok 

szkolny 2017/2018. 

2. Sprawy bieżące. 

 

LISTOPAD 

 

1. Rozpatrzenie projektu budżetu na 2019 rok. 

2. Podsumowanie pracy Komisji w V kadencji Rady Powiatu. 

3. Sprawy bieżące. 

 

 

Posiedzenia Komisji przewiduje się raz w miesiącu, dodatkowe spotkania będą ustalane w razie 

potrzeby.          

Posiedzenia wyjazdowe – wizytacja placówek oświatowych – do ustalenia.    

PRZED KAŻDĄ SESJĄ: Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu. 

NA BIEŻĄCO: Rozpatrywanie pism i spraw przekazanych przez Radę Powiatu, Zarząd lub inne 

Komisje. 

Wiceprzewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu /-/ 

Aneta Bartnicka 

 


