
UCHWAŁA NR XXIX/259/2021 
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia 8 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej 
na 2021 rok 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.; Dz.U. z 2020r. 
poz. 713 ) oraz § 68 ust. 1 Statutu Gminy ( Dz. Urzęd. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 4 poz. 144 z późn. zm.) na wniosek 
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Polityki Społecznej 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 

uchwala 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej na rok 
2021, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy oraz przewodniczącemu Komisji 
Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Polityki Społecznej. 

§ 3. Uchwałę ogłasza się przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Bajak 
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/259/2021 

Rady Gminy Pietrowice Wielkie 

z dnia 8 kwietnia 2021 r. 

Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia i Polityki Społecznej 

na rok 2021 

 
Lp. 

 
Tematy omawiane na posiedzeniu 

 
Termin realizacji 

  1. 1. Zatwierdzenie planu pracy komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i 
Polityki Społecznej na 2021 rok.  
2. Opiniowanie uchwały. Sprawy różne. 

 
I kwartał 

2.  Działalność placówek oświatowych 
1.Planowane zmiany w organizacji szkół w roku szkolnym 2020/21 
2.Planowane remonty w placówkach oświatowych 
3.Omówienie obserwowanego w ostatnich latach niżu demograficznego w 
naszej gminie i w związku z tym zasadności rozbudowy placówek 
przedszkolnych. 
4.Klub Malucha Szkrabek  – Cyprzanów.  
5.Opiniowanie uchwał. Sprawy różne. 

 
I kwartał 

 
3.  

Działalność placówek oświatowych 
1.Przedstawienie propozycji konkursów ekologicznych obejmujących tematyką 
segregowanie śmieci, program czyste powietrze, PSZOK, itp.  
2.Realizacja zajęć z Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  dla dzieci 
placówek oświatowych naszej gminy – omówienie problemu.  
3.Opiniowanie uchwał. Sprawy różne. 

 
II kwartał 

 
4. 

Polityka społeczna 
1.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Prowadzone 
akcje i programy profilaktyczne 
2.Analiza działalności GOPS i polityki społecznej na terenie gminy – 
sprawozdanie roczne.  
3.Opiniowanie uchwał. Sprawy różne. 

 
II kwartał 

 
 5. 

Bezpieczeństwo w gminie 
1.Informacja policji na temat zagrożeń.  
2.Informacje o przygotowaniu placów zabaw do nowego sezonu. Przekazanie 
informacji o stanie technicznym, wykonanych przeglądach i potrzebach 
remontowych. 
Stan opieki zdrowotnej 
1.Zadanie gminy w zapewnieniu mieszkańcom opieki zdrowotnej 
2.Informacje na temat realizacji szczepień przeciw Covid – 19 
3.Ośrodki opieki zdrowotnej w naszej gminie 
4.Realizowane programy – dofinansowania 
5. Przedstawienie sprawozdania z opieki pielęgniarskiej w placówkach 
oświatowych. 
6.Problemy ośrodków zdrowia 
7.Opiniowanie uchwał. Sprawy różne. 

 
II kwartał 

 
6. 

 
 
 

Działalność kulturalna na terenie gminy 
1.Komisja wyjazdowa- funkcjonowanie świetlic. 
2.Biblioteki na terenie gminy 
·Sprawozdanie z działalności poszczególnych punktów bibliotecznych – 
współpraca z innymi organizacjami 
·Prowadzona działalność propagująca czytelnictwo 
·Pozyskiwane środki zewnętrzne. 

 
II kwartał 
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3.Opiniowanie uchwał. Sprawy różne. 
 
  7. 

Działalność placówek oświatowych 
1.Analiza podań składanych przez uczniów typowanych do nagród za wysokie 
wyniki nauczania. Opracowanie nowych kryteriów. Planowanie nagród. 
2.Nagradzanie i promowanie dzieci i młodzieży naszej gminy osiągającej 
sukcesy sportowe  
3.Omówienie stanu zagrożeń w placówkach oświatowych- sprawozdanie 
pedagoga i psychologa szkolnego. 
4.Informacja na temat funkcjonowania placówek przedszkolnych w okresie 
wakacyjnym. 
5.Sprawy różne, opiniowanie uchwał. 

 
III kwartał 

 
 8. 

Działalność placówek oświatowych  
1.Otrzymane dotacje zewnętrzne. 
2.Udzielana pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
3.Informacja o stanie przygotowań szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku 
szkolnego- lustracja obiektów. 
4.Sprawozdanie ze sposobów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 
5.Opiniowanie uchwał. Sprawy różne 

III kwartał 

 
9. 

Działalność sportowa na terenie gminy 
1.Sprawozdanie z działalności klubów sportowych – sport dzieci i młodzieży 
2.Udzielane dotacje 
3.Przegląd bazy sportowej gminy: obiektów sportowo, zielonego centrum - 
komisja wyjazdowa 
4.Opiniowanie uchwał. Sprawy różne 

 
IV kwartał 

10. Polityka społeczna  
1. Komisja wyjazdowa- funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo 
Wychowawczych w naszej gminie. 
2 .Opiniowanie uchwał. Sprawy różne 

IV kwartał 
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