
UCHWAŁA NR XVIII/170/2019
RADY GMINY SANTOK

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Oświatowych na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.)  oraz § 56 ust. 1 Uchwały nr XXX/226/17 z dnia 29 marca 2017r. 
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Santok (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2017r., 
poz. 854 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Rady Gminy Santok na rok 2020,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/170/2019

Rady Gminy Santok

z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN PRACY KOMISJI DS. SPOŁECZNYCH I OŚWIATOWYCH NA ROK 2020

OKRES 
REALIZACJI TEMATYKA POSIEDZEŃ

I kwartał 1.Sprawozdanie z działalności OPS za rok 2019.
2.Sprawozdanie z realizacji: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019
3.Podsumowanie ferii zimowych organizowanych przez GOK w 2019 r.
4.Pomoc udzielona przez OPS osobom najbardziej potrzebującym (Święta 
Wielkanocne 2019 r.).
5.Sprawy bieżące OPS.
6.Zaopiniowanie materiałów na sesję.
7. Podsumowanie pracy Komisji za rok 2019.

II kwartał
1.Analiza wykonania budżetu za rok 2019.
2.Informacja z działalności Instytucji Kultury GOK i gminnych bibliotek za rok 
2019.
3.Informacja dzielnicowych o bezpieczeństwie w szkołach i na terenie całej gminy, 
oraz informacja o stanie Bezpieczeństwa Publicznego.
4.Informacja z realizacji zadań: w zakresie wspierania rodziny, program 500 +, 
rozwój pieczy zastępczej oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
5.Wakacje – wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany przez GOK oraz OPS, 
informacja o stanie technicznym i użytkowym ogólnodostępnych placów zabaw na 
terenie gminy Santok.
6.Omówienie działalności FOP i DHZS za 2019 r.
7.Spotkanie z dyrektorami szkól i przedszkoli w celu omówienia realizacji pracy 
w mijającym roku szkolnym 2019/2020. Przedstawienie projektów organizacyjnych 
placówek oświatowych na nowy rok szkolny 2020/2021.
8.Spotkanie z pedagogami w celu omówienia realizacji szkolnego programu 
profilaktyki uzależnień w szkołach za rok 2019/2020.
9.Spotkanie – podsumowanie pracy i ocena realizacji programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 
2019.
10.Sprawy bieżące OPS.
11.Zaopiniowanie materiałów na sesję.

III kwartał 1.Informacja z działalności OPS za I półrocze 2020 r.
2.Informacja z wykonania budżetu gminy Santok za I półrocze 2020r.
3.Informacja o stanie realizacji planowanych inwestycji w placówkach oświatowych 
oraz  stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego – 
komisja wyjazdowa.
4.Dowożenie dzieci do szkół.
5.Podsumowanie wakacji organizowanych przez GOK oraz OPS.
6.Dożywianie dzieci w nowym roku szkolnym.
7.Sprawy bieżące OPS.
8.Zaopiniowanie materiałów na sesję.
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IV kwartał
1.Wypracowanie opinii do projektu budżetu na rok 2021.
2.Przedstawienie  planu działalności  Instytucji Kultury GOK i gminnych bibliotek 
na rok 2021.
3.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
4.Informacja o lokalach komunalnych dla najbardziej potrzebujących (okres 
zimowy).
5.Analiza Gminnego Programu: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
6.Pomoc udzielona przez OPS osobom najbardziej potrzebującym (Święta Bożego 
Narodzenia).
7.Sprawy bieżące OPS
8. Plan pracy na rok 2021.
9.Zaopiniowanie materiałów na sesję.

Plan komisji nie zawiera tematów, które mogą być wynikiem zagadnień bieżących.

Przewodniczący Komisji 
ds.     Społecznych i Oświatowych

Zbigniew Łukasiewicz
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