
Plan pracy Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 
i Sportu Gminy Chełm Śląski  na 2019 r.

Styczeń
Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok .

Informacja na temat planowanych zajęć organizowanych podczas ferii 
zimowych dla dzieci i młodzieży.

Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez osoby uprawnione, 
zajmowanie stanowisk w sprawach bieżących oraz rozpatrywanie składanych 
wniosków i zapytań.
Luty

Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i omówienie zagadnień 
dotyczących:

 -                   zakresu prowadzonych zajęć dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Gminy
 -                   organizacji personalnej Ośrodka i kosztów utrzymania;

 -                   projektów poszerzania oferty Ośrodka.
Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez osoby uprawnione, 

zajmowanie stanowisk w sprawach bieżących oraz rozpatrywanie składanych 
wniosków i zapytań.
Marzec

Spotkanie z przedstawicielami KWK Piast- Ziemowit:
 - usuwanie skutków szkód górniczych na terenie gminy;

 - tereny eksploatacyjne na terenie gminy;
 - informacja o stanie przepompowni na terenie gminy;

 - utrzymanie i konserwacja cieków wodnych celem odwodnienia niecek 
   eksploatacyjnych.

Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez osoby uprawnione, 
zajmowanie stanowisk w sprawach bieżących oraz rozpatrywanie składanych 
wniosków i zapytań.

Kwiecień
Spotkanie z Dyrektorem Zakładu Opieki Zdrowotnej i omówienie:

 -                   stanu organizacyjnego i personalnego Zakładu;
 -                   planów w zakresie poszerzania usług w zakresie zdrowia;

 -                   planów w zakresie prac inwestycyjnych Zakładu.
Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez osoby uprawnione, 

zajmowanie stanowisk w sprawach bieżących oraz rozpatrywanie składanych 
wniosków i zapytań .

Maj
Spotkanie z Dyrektorami placówek oświatowych w celu:

 -                  przedstawienia organizacji roku szkolnego 2019/2020;
 -                  przedstawienie projektów planów inwestycyjnych i remontowych placówek;

 -                  informacja dotycząca pracy placówki w roku szkolnym 2018/2019.
Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez osoby uprawnione, 

zajmowanie stanowisk w sprawach bieżących oraz rozpatrywanie składanych 
                  wniosków i zapytań .

         
 



Czerwiec
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.

Zapoznanie się z planem organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży.

Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez osoby uprawnione, 
zajmowanie stanowisk w sprawach bieżących oraz rozpatrywanie składanych 
wniosków i zapytań.

Lipiec
Spotkanie z kierownikiem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji na terenie 

Ośrodka.
Informacja na temat działalności oraz planów zagospodarowania terenów 

Ośrodka.
Informacja na temat imprez organizowanych w okresie letnim.

Wizytacja obiektów sportowych i placów zabaw na terenie Gminy.
Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez osoby uprawnione, 

zajmowanie stanowisk w sprawach bieżących oraz rozpatrywanie składanych 
wniosków i zapytań .

Wrzesień
Spotkanie z przedstawicielami Policji i Straży pożarnej na temat bezpieczeństwa 

w gminie.
Opracowanie propozycji wniosków do projektu budżetu Gminy na 2020 rok.

Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez osoby uprawnione, 
zajmowanie stanowisk  w sprawach bieżących oraz rozpatrywanie składanych 
wniosków i zapytań .

Październik
Omówienie organizacji roku szkolnego 2019/2020.

Planowanie remontów i inwestycji w zakresie placówek oświatowych.
Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez osoby uprawnione, 

zajmowanie stanowisk w sprawach bieżących oraz rozpatrywanie składanych 
wniosków i zapytań.

Listopad
Spotkanie z kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej.

Zapoznanie się z działalnością Biblioteki i stanem czytelnictwa.
Spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin 

działających w Gminie Chełm Śląski.
Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez osoby uprawnione, 

zajmowanie stanowisk w sprawach bieżących oraz rozpatrywanie składanych 
wniosków i zapytań .

Grudzień
Wydanie opinii do projektu Budżetu Gminy Chełm Śląski na 2020 rok.
Podsumowanie pracy Komisji d/s Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, 

Kultury i Sportu  w 2019 roku.
Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez osoby uprawnione, 

zajmowanie stanowisk w sprawach bieżących oraz rozpatrywanie składanych 
wniosków i zapytań .



  


