
UCHWAŁA NR XIX/146/2020 
RADY GMINY OLSZANKA 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/104/2020 Rady Gminy  Olszanka z dnia 28.01.2020r. w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Olszanka na rok 2020 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020r. poz.713) 
w związku z § 60 ust. 1 Statutu Gminy Olszanka stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVI/222/2013 Rady 
Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olszanka (Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego z 2013 r.  poz. 1439; z 2014 r. poz. 709, Dz. U.  z 2018r. poz. 2945) - Rada Gminy 
Olszanka uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zmienia się załacznik nr 3  do Uchwały Nr XVI/104/2020 Rady Gminy Olszanka z dnia 28.01.2020r. -  
plan pracy Komsiji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na rok 2020. 

2. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych stanowi załacznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodnicząca Rady 
 
 

Wanda Galant 
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Załącznik do uchwały Nr XIX/146/2020 
Rady Gminy Olszanka 
z dnia 23 czerwca 2020 r. 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2020 rok 

I Kwartał 2020 r. 

1. Zapoznanie się z kalendarzem imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych planowanych na 2020 rok. 

2. Zgłoszenie kandydatur do  nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia sportowe w 2019 roku. 

3. Analiza struktury organizacyjnej szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 

4. Zapoznanie się z propozycją GOKIS-u w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii 
zimowych- informacja dyrektora GOKiS. 

II Kwartał 2020 r. 

1. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021: 

᠆ analiza przez Wójta Gminy, 

᠆ omówienie stanu zatrudnienia nauczycieli, 

᠆ analiza kosztów związanych z utrzymaniem poszczególnych placówek oświatowych. 

2. Zapoznanie się z organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji - informacja  dyrektora 
GOKiS . 

III Kwartał 2020 r. 

1. Sprawdzenie stanu przygotowań szkół i przedszkoli do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie naszej gminy - informacja od kierownika GOPS. 

3. Zapoznanie się z osiągnięciami nauczycieli i placówek oświatowych za poprzedni rok szkolny, informacja 
od dyrektorów szkół. 

IV Kwartał 2020 r. 

1. Podsumowanie działalności sportowej i osiągnięć w zakresie sportu i działalności kulturalnej na terenie 
Gminy w 2020 roku – informacja od dyrektorów szkół, prezesów klubów sportowych, dyrektora GOKiS. 

2. Omówienie i analiza zasadności remontów i inwestycji w placówkach   oświatowych przez Wójta Gminy. 

3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na rok 2021. 

W każdym miesiącu omawiane będą materiały na sesje Rady Gminy. 

 Przewodnicząca Rady 
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