
 
PROJEKT 

 
 

UCHWAŁA NR …../……/2014 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia ……………….. 2014 r. 

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, O światy, Sportu i Spraw 
Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok 

 Na podstawie art. 21 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz § 40 ust. 3 Statutu Miasta Podkowa Leśna - 
załącznik Nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1990  ze zm. ), Rada Miasta 
Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Zatwierdza się plan pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady 
Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok, stanowiący załącznik niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 RAMOWY PLAN PRACY KKOSiSS NA ROK 2014  
Problematyka Zadanie Sposób realizacji Termin 

1 Plan pracy 
KKOSiSS na rok 
2014. 

Przyjęcie sprawozdania za 2013 rok oraz planu 
pracy na rok 2014. 

Dyskusja nad sprawozdaniem, planem, uwagi 
radnych, przedłoŜenie Radzie Miasta. 

Styczeń 

II Polityka kulturalna miasta. I.Opiniowanie sprawozdań merytorycznych i 
planów pracy placówek kultury. 
2. Spotkanie z Uniwersytetem Otwartym 
Pokolenia 

1. Określenie zadań, rozpoznanie potrzeb i 
oczekiwań 
mieszkańców. 
2. Spotkanie ze słuchaczami UO"P", udział 
przewodniczącego w spotkaniu Rady 
Programowej. 

1. do końca 
kwietnia 
2. 1 spotkanie 
w roku. 

III Strategia ZrównowaŜonego 
Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa 
Leśna. 

BieŜący monitoring realizacji zapisów Strategii 
ZrównowaŜonego Rozwoju Miasta Ogrodu 
Podkowa Leśna w przedmiocie działania 
KKOSiSS 

1. Analiza zapisów Strategii na 2014 rok pod 
kątem 
kompetencji Komisji. 
2. Zapytania do Urzędu Miasta dot. realizacji 
Strategii 
ZrównowaŜonego Rozwoju Miasta Ogrodu 
Podkowa 
Leśna. 

1. luty 
2. 2 razy do 
roku 
(w połączeniu ze 
sprawozdaniem 
z 
realizacji 
budŜetu 
miasta) 

IV Integracja mieszkańców Wypracowanie sposobu realizacji polityki 
integracji społecznej w działalności instytucji 
kulturalno-oświatowych w mieście 

Dyskusja i wypracowanie stanowiska w kręgu 
zainteresowanych instytucji (szkoły, Dębak, CKilO, 
Urząd Miasta, Środowiskowy Dom Samopomocy 
etc.) 

Cały rok 

V Sport, rekreacja i turystyka. Analiza warunków, potrzeb i moŜliwości rozwoju 
sportu, rekreacji i turystyki w mieście. 

1. Spotkanie z samorządami szkolnymi. 
2. Współpraca z organizacjami działającymi w 
mieście 
i okolicy, szkołami, UKS itp. oraz mieszkańcami. 

1 posiedzenie. 

VI Polityka edukacyjna i 
oświatowa miasta. 

Współpraca z placówkami 
oświaty i wychowania 

Spotkanie z samorządem uczniowskim, Radą Szkoły, 
Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną. 
(1 posiedzenie w Przedszkolu) 

1 spotkanie w 
roku 

VII Polityka społeczna. Wspieranie placówek i organizacji działających 
na rzecz osób potrzebujących. 

Współpraca z OPS, PKPS, Caritasem oraz innymi 
organizacjami. Promocja idei wolontariatu. Spotkanie 
z ZHP iZHR 

Cały rok 



VIII Promocja zdrowia. Analiza potrzeb mieszkańców w tym zakresie 
oraz moŜliwości ich realizacji. 

Spotkanie z podmiotami działającymi na rzecz 
profilaktyki, edukacji zdrowotnej, kultury fizycznej. 

1 spotkanie w 
roku 

IX Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi 

BieŜąca współpraca z organizacjami 
pozarządowymi, w tym harcerzami. Opracowanie 
wniosków do budŜetu na rok przyszły. 

1. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi. 
2. Informacja o realizacji zadań zleconych. 

1. Pierwszy 
kwartał 
2. Wnioski - 
koniec 
września. 

X Polityka promocyjna miasta. Monitorowanie i opiniowanie działań 
promocyjnych miasta. 1. Współpraca: 

- przy opracowaniu kalendarza imprez miejskich 

- w działaniach promocyjnych miasta. 
2. Dyskusja w kręgu zainteresowanych podmiotów 
na 
temat kierunków promocji miasta. 

1.spotkanie w 
1 kwartale 
2 spotkanie w 
czerwcu 

XI Zadania zlecone, w tym 
konkursy i komisje powoływane 
przez Burmistrza. Instytucje 
doradcze z udziałem członków 
Komisji. 

Delegowanie członków KKOSiSS 
do pracy w doraźnych komisjach konkursowych 
oraz 
innych zespołach. 

Udział w komisjach konkursowych oraz 
przedstawianie sprawozdań Radzie Miasta. 

Cały rok 

XII BudŜet miasta na rok 2014 -
monitorowanie. 

Monitorowanie realizacji budŜetu w 2014 r. Wnioski na temat zmian i korekty budŜetu. Cały rok 

XIII BudŜet miasta na rok 2015 -
propozycje. 

Wypracowanie propozycji komisji do budŜetu 
miasta na rok 2015. 

1.Dyskusja i wypracowanie stanowiska komisji na 
temat 
priorytetów finansowych. 
2.Opinia Komisji dotycząca projektu budŜetu. 

1. Do 
końca 
września. 
2. Do końca 
listopada. 

 



Załącznik do uchwały  
Nr 137/XXVIII/2013  
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 31 stycznia 2013 r. 



 
 


