
 
PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SPOŁECZNYCH 

NA ROK 2021 
 
Zakres działania Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych zawarty jest w § 22 Statutu Gminy 

Władysławowo. Komisja opiniuje: projekt budżetu, projekty uchwał dotyczących oświaty, sprawy dotyczące 
funkcjonowania żłobków, przedszkoli i szkół i innych placówek oświatowych, programy dotyczące polityki 
rodzinnej, pomocy społecznej oraz programów profilaktycznych realizowanych  
 na terenie Gminy. 

 

Termin Zadania Uwagi  

Styczeń  Przygotowanie Planu pracy komisji na 2021r. 

 Opiniowanie spraw bieżących, 

 Opiniowanie materiałów sesyjnych. 
 

 

Luty  Opiniowanie spraw bieżących, 

 Opiniowanie materiałów sesyjnych. 

 
 

Marzec  Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 
w 2020 roku, 

 Sprawozdanie z działalności Gminnej komisji ds. 
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, 

 Rozliczenie dofinasowania doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w obecnym roku szkolnym (tylko 
sprawozdania), 

 Ocena poziomu kształcenia w szkołach na podstawie 
wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych (nie 
dotyczy szkół podstawowych), 

 Opiniowanie spraw bieżących, 

 Opiniowanie materiałów sesyjnych. 
 

Osoba odp. Dyrektor OPS-u 
 
 
Informacje przygotowuje 
Przewodnicząca G.K. ds. 
R.P.A. 
 
Informacje od dyrektorów 
placówek oświatowych 
 
 
Informacje przygotowują 
dyrektorzy szkół 

Kwiecień  Sprawozdanie z dofinasowania przedszkoli 
niepublicznych Gminy Władysławowo, 

 Opiniowanie spraw bieżących, 

 Opiniowanie materiałów sesyjnych. 
 

Skarbnik Władysławowa  

Maj  Opiniowanie spraw bieżących, 

 Opiniowanie materiałów sesyjnych. 
 

 

Czerwiec  Informacja na temat realizacji budżetu oświaty w roku 
2020,  
 
 
 

 Opiniowanie spraw bieżących, 

 Opiniowanie materiałów sesyjnych. 
 

Osoba odpowiedzialna za 
przygotowaniu informacji – 
Główna Księgowa ZOPO 
 
 
 

Lipiec -  - 

Sierpień  Ocena przygotowania placówek oświatowych do 
rozpoczęcia roku szkolnego oraz ocena stanu 
higieniczno- sanitarnego placówek w oparciu o przepisy 
BHP 

Posiedzenie wyjazdowe 
 
 
 



 

Wrzesień  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 
Władysławowo za poprzedni rok szkolny, w tym o 
wynikach egzaminów, 

 Opiniowanie materiałów sesyjnych. 
 

Informację przygotowuje 
Dyrektor ZOPO 

Październik 
 

 Opiniowanie spraw bieżących, 

 Opiniowanie materiałów sesyjnych. 
 

 

Listopad 
 

 Opiniowanie spraw bieżących, 

 Opiniowanie materiałów sesyjnych. 
 

 

 

Grudzień 
 

 Opiniowanie budżetu Gminy Władysławowo w zakresie 
działów: 

 DZIAŁ  700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, 

 DZIAŁ  801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE, 

 DZIAŁ  851 - OCHRONA ZDROWIA, 

 DZIAŁ  852 – POMOC SPOŁECZNA, 

 DZIAŁ  853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 
POLITYKI SPOŁECZNEJ, 

 DZIAŁ  854 – EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA,  

 DZIAŁ  855 – RODZINA. 

 Praca i przygotowanie planu komisji oświaty, zdrowia 
spraw społecznych na rok 2022, 

 Opiniowanie materiałów sesyjnych. 
 

 

 

Posiedzenia Oświaty, Zdrowia, Spraw, Społecznych Rady Miejskiej Władysławowa odbywają się w 

trzeci czwartek miesiąca lub w razie zaistnienia konieczności (terminy ustalane są na bieżąco przez 

Przewodniczącą Komisji).    

Tematy wiodące Komisji mogą ulec zmianie w ciągu roku zgodnie z wnioskami radnych i 

Burmistrza Władysławowa. 

 
 

Przewodnicząca Komisji: 
/-/ Anna Kollek 


