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Plan pracy na rok 2018

Lp Temat Miesiąc

1. 1/ Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2018. 

2/ Sprawozdanie z pracy komisji w roku 2017.

Styczeń

2. 1/Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli w roku 2017.

 2/ Opinia projektu uchwały w sprawie podziału środków na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2018.

3/ Opinia projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018.

4/Opinia projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

zawodowej dla nauczycieli.

5/ Opinia projektu uchwały w sprawie ustalenia pensum dla 

nauczycieli specjalistów (pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy

zawodowego, terapeuty zawodowego).

6/ Opinia projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych 

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystywania prowadzących działalność oświatową na terenie

Gminy Masłów.

Luty

3 1/ Przyjęcie sprawozdania ze współpracy Gminy Masłów z 

Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017

2/ Przyjęcie sprawozdania z Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  za 

rok 2017.

3/ Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Marzec



i Przeciwdziałania Narkomanii.
4 1/ Przyjęcie sprawozdania z działalności Placówki Wsparcia 

Dziennego – Promyczek w roku 2017.

2/ Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017. 

Kwiecień

5 1/ Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu w Masłowie  za rok 2017

2/ Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Masłowie za rok 2017. 

3/ Informacja o współpracy zagranicznej.

4/Ocena stanu technicznego obiektów szkolnych i oddziałów 

przedszkolnych – wizytacja.

5/Spotkanie z dyrektorami szkół gminy Masłów w celu omówienia 

problemów występujących w zakresie oświaty.

Maj

6 Przygotowania do organizacji imprez kulturalnych w okresie 

wakacji – spotkanie z przedstawicielem Centrum Kultury i 

Edukacji „Szklany Dom”.

Czerwiec

7 Ocena przygotowania szkół, w tym również oddziałów 

przedszkolnych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Sierpień

8 Spotkanie z przedstawicielem GOPS-u w Masłowie 

i Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki, w ramach cyklicznych 

spotkań. 

Wrzesi
eń

9 Opinia projektu budżetu na rok 2018 w zakresie objętym pracą 

komisji.

Październik

10 1/Przyjęcie informacji z realizacji zadań oświatowych w roku 

szkolnym 2017/2018 wraz ze szczegółową analizą wyników ze 

sprawdzianów i egzaminów.

2/ Opinia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z 

organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

Listopad

11 1/ Opinia projektu wieloletniej prognozy finansowej w zakresie 

objętym pracą komisji. 

2/ Opinia projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Grudzień



Komisja wnosi o akceptację przedstawionego planu pracy na rok 2018. Jednocześnie

komisja prosi o uwzględnienie możliwości wniesienia pod obrady zadań, wynikłych w trakcie

roku, których nie można było przewidzieć tworząc niniejszy plan.     

                                                                                                   Zastępca Przewodniczącego Komisji

…
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