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Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Styczeń
1. Spotkanie z działaczami organizacjami pozarządowymi- plany na 2020 rok – problemy
i oczekiwania.
2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji z zakresu prac komisji na 2020r.
3. Szkoły, przedszkola i żłobek w mieście – obecna sytuacja.
Luty
1. Hala Sportowa „Tęcza”- podsumowanie działalności hali w 2020 roku.
2. Obiekty sportowe oraz rekreacyjne w mieście.
3. Informacja o projekcie modernizacji zalewu.
4. Program „ 50 plus” – sprawozdanie z działalności.
Marzec
1. Plan imprez kulturalno – rekreacyjnych i sportowych na 2021 r.
2. Przegląd bezpieczeństwa miejsc rekreacyjnych, placów zabaw oraz obiektów sportowych – stan
i potrzeby.
3. Gazeta Złotoryjska.
4. Szkoły średnie w Złotoryi.
Kwiecień
1. Miejska Biblioteka Publiczna - działalność w 2020 r.-początek 2021 r.
2. Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji – działalność w 2020 r.-początek 2021 r. (rola animatora
w mieście).
3. „ Dni Złotoryi” – stopień zaangażowania jednostek oświatowo – kulturalnych i sportowych.
Maj
1. Zalew Złotoryjski – stan i przygotowanie do sezonu.
2. Drogi rowerowe.
Czerwiec
1. Analiza wyników sportowych i najważniejszych osiągnięć przez kluby sportowe.
2. Informacja o organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze Złotoryi.
Wrzesień
1. Szkoły i przedszkola w mieście.
2. Analiza wyników nauczania oraz osiągnięć w sporcie szkół podstawowych.
Październik
1. Szkoły i przedszkola w mieście.
2. Informacja na temat realizacji zadań pozalekcyjnych.
3. Analiza zatrudnienia pracowników w placówkach oświatowych.
Listopad
1. Analiza projektu budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na 2022 r., sporządzenie opinii Komisji.
2. Organizacje społeczne w mieście z uwzględnieniem promocji Miasta Złotoryja.

Grudzień
1. Podsumowanie pracy komisji w 2021 roku.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 r.

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Marcin Gagatek
Zastrzega się możliwość zmiany lub rozszerzenia tematów w tym planie z powodów istotnych
dla potrzeb samorządu lokalnego.

