
Załącznik Nr 4 do uchwały  

Nr XXVIII/235/ 2013 Rady Miejskiej  
w Tczewie z dnia 31 stycznia 2013r.  

 

Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na 2013r. 

 

 

Lp. 

 

Miesiąc 

 

Temat wiodący 

 

 

Problematyka dodatkowa 

 

1. styczeń 

1.Przyjęcie planu pracy Komisji   

   Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej    
   na 2013 r. 

2. Działalność klubów i stowarzyszeń    

    sportowych.    

 

1. Analiza i zaopiniowanie materiałów     

    na sesję Rady Miejskiej. 
2. Sprawy różne, komunikaty,   

    wnioski. 

2. luty 

1. Informacja z realizacji w 2012r.     

    stypendiów szkolnych o charakterze    

    socjalnym dla uczniów szkół     

    podstawowych, gimnazjów oraz   

    szkół ponadgimnazajnych.  

2. Przyjęcie sprawozdania z   

    działalności Komisji za rok 2012. 

 

1.Analiza i zaopiniowanie materiałów 

na sesję Rady Miejskiej. 

2. Informacja z realizacji przyznanych 

stypendiów za wybitne osiągnięcia w 

nauce w 2012 r.   

3. Sprawy różne, komunikaty, wnioski.  

3. marzec 

1. Sprawozdanie z wykonania planu   

    pracy Pracowni Edukacji   

    Ekologicznej za rok 2012.  

2. Informacja z realizacji zadań 

statutowych realizowanych przez 

TCSiR w 2012r. z podziałem na 
obiekty z wyszczególnieniem 

poniesionych kosztów i zysków.  
3. Informacja z realizacji zadań 

statutowych realizowanych przez 
MBP, CKiS oraz Fabryce Sztuk w 

2012r. 

1.Analiza i zaopiniowanie materiałów    

    na sesję Rady Miejskiej. 

2. Podsumowanie Nieobozowej Akcji 

Zima 2013.  

3. Informacja z wizytowanych    

    placówek organizujących zajęcia   
    dla dzieci i młodzieży w ramach    

   „Nieobozowej Akcji Zima 2013”.  
4. Analiza organizacji i kosztów     

    funkcjonowania szkół prowadzonych    
    przez gminę miejską Tczew w   

    kontekście subwencji na zadania   
    oświatowe.  

5. Sprawy różne, komunikaty, wnioski.  

 

4. kwiecień 

1. Sprawozdanie z rozliczenia    

    przyznanych dotacji organizacjom    

    pozarządowym za 2012r.  

 

1.Analiza i zaopiniowanie materiałów    

   na sesję Rady Miejskiej. 

2. Wykorzystanie środków finansowych 

przeznaczonych na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli w 2012 r.  

3. Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 

 

5. maj 

1.Informacja  dotycząca naboru dzieci    

    do przedszkoli na  rok szkolny 2013 /  

    2014.  

2. Informacja z prowadzonych zajęć 

gimnastyki korekcyjnej w 

placówkach oświatowych. 

1.Analiza i zaopiniowanie materiałów    

   na  sesję Rady Miejskiej. 

2. Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 

 



6. czerwiec 

1.Realizacja zajęć terapii pedagogicznej  

   i logopedycznej oraz innych form    
   pomocy psychologiczno-  

   pedagogicznej w przedszkolach  i    
   szkołach. 

2.Informacja dotycząca stanu 
budynków szkół i placówek 

oświatowych. 
 

1.Analiza i zaopiniowanie materiałów   

   na sesję Rady Miejskiej. 
2. Założenia do Nieobozowej Akcji 

Lato 2013.  
3.Uwagi wynikające z projektów 

organizacyjnych szkół na rok szkolny 
2013 / 2014. 

4. Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 

7. lipiec 

 
Wizytowanie placówek organizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży 

 w ramach „Nieobozowej Akcji Lato 2013”. 
 

8. sierpień 

1. Informacja z przebiegu wykonania   
    planu finansowego instytucji kultury   

    za I półrocze 2013r.  

2. Informacja z działalności 

Młodzieżowej Rady Miasta w roku 

szkolnym 2012 / 2013. 

 

1.Analiza i zaopiniowanie    
   materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

2. Sprawy różne, komunikaty,    

    wnioski. 

9. wrzesień 

1. Propozycje do budżetu miasta na rok     

    2014 w zakresie oświaty, kultury i    

    sportu.  

1.Analiza i zaopiniowanie   

   materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

2. Sprawy różne, komunikaty, 

wnioski. 

 

10. październik 

1.Informacja z przeprowadzonych    

   remontów i modernizacji w placówkach   

   oświatowych w 2013r.  

2.Informacja  z działalności placówek    

   oświatowych w roku szkolnym 2012/  

   2013. ( informacja z wyników testów    

   gimnazjalnych oraz szóstoklasistów). 
 

1.Analiza i zaopiniowanie   

   materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

2. Ocena przebiegu „ Nieobozowej 

Akcji Lato 2013”. 

3. Sprawy różne, komunikaty,     

     wnioski. 

11. listopad 

1. Informacja o funkcjonowaniu stołówek 

w szkołach.  

 

1.Analiza i zaopiniowanie   

   materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

2.Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 
 

12. grudzień 

 1. Informacja na temat działalności w    

    2013 r.  Miejskiej Rady Sportu. 

2. Dyskusja na temat aktualnej wersji     

    projektu budżetu miasta na 2014r. 

 

1.Analiza i zaopiniowanie    

   materiałów na  sesję Rady  

Miejskiej. 

2.Przygotowanie planu pracy komisji 

na 2014r.  

3. Sprawy różne, komunikaty, 

wnioski. 

 

 

Plan pracy komisji może ulec zmianie w trakcie realizacji.              

 

                                                                      Przewodniczący Komisji Edukacji 

                                                                        Kultury i Kultury Fizycznej 

                                                        
                                                                       /-/ Tomasz Tobiański 


