problematyka

zadanie

sposób realizacji

termin

uwagi

I. Organizacja pracy
Komisji KOSiSS

Regulamin pracy
Komisji. Zapoznanie
się z projektem
uchwały na temat
regulaminu
określającego zasady
wynagradzania
nauczycieli

Opracowanie regulaminu prac
komisji.
Spotkanie z Dyrektorem
Zespołu Szkół, dyskusja nad
projektem uchwały

styczeń

Przewodnicząca komisji, Dyrektor
Zespołu Szkół, członkowie Komisji

II. Diagnoza stanu kultury,
oświaty i sportu w mieście

Podsumowanie roku
2007

Zapoznanie komisji ze stanem
realizacji zadań zapisanych w
Strategii Rozwoju Miasta na
rok 2006, spotkanie z
dyrektorami gminnych
jednostek samorządowych

styczeń

Dyrektorzy gminnych jednostek
samorządowych

ZałoŜenia polityki
kulturalnej i
oświatowej na rok
2007. Rozpoznanie
potrzeb młodzieŜy.

Analiza sprawozdań i planów,
porównanie ich ze strategią.
Określenie zadań jednostek
organizacyjnych wynikające
ze Strategii na rok
2007.ZałoŜenia długofalowego
programu pracy z młodzieŜą.

Lutymaj

Komisja, przedstawiciele ruchów
młodzieŜowych w Podkowie,
lokalnych stowarzyszeń, związków
wyznaniowych

Analiza potrzeb
finansowych placówek
kulturalnych i
oświatowych.
Gospodarka lokalami
komunalnymi.
Sytuacja rodzin
najuboŜszych.
Inwestycje: hala

Rozpoznanie warunków
zawarcia umów z sąsiednimi
gminami w dziedzinie sportu,
ocieplenie budynku
przychodni, badania
profilaktyczne.

Styczeń,
luty

komisja

problematyka

zadanie

sposób realizacji

termin

III. Opracowanie programu
rozwoju oświaty, kultury i
sportu. Współpraca z
organizacjami
pozarządowymi.
Poprawa warunków Ŝycia
mieszkańców.
Zaopiniowanie projektu
budŜetu na rok 2007

Opracowanie
programu i modelu
współpracy na rok
2007 i następne.
Omówienie zasad
zlecania organizacjom
pozarządowym zadań
własnych.

Spotkania robocze komisji

styczeń,
luty

.

IV. Realizacja załoŜeń
programu współpracy.

Zadania wynikające z
załoŜeń programowych

Profilaktyka, opieka
zdrowotna,
rehabilitacja, usługi
opiekuńcze. Promocja
zdrowego trybu Ŝycia,
zachowań
proekologicznych.

luty,
marzec

Akcje w placówkach
oświatowych i w mieście,
konkursy, rajdy. Lato w
mieście, sprzątanie świata,
Zima w mieście. Opieka nad
kobietami w ciąŜy i młodymi
matkami.

cały rok

uwagi

problematyka

zadanie

sposób realizacji

termin

V. Wypracowanie modelu
współpracy placówek
działających w dziedzinie
oświaty, kultury i sportu na
terenie gminy i poza nią.

Opracowanie modelu
współpracy, zasad
organizacji konkursów
na realizację zadań.

Spotkania robocze komisji
oraz osób współpracujących

I
półrocze

VI .Realizacja załoŜeń
programu rozwoju na rok
2007

Zadania wypływające
z załoŜeń
programowych

Spotkania, dyskusje,
współpraca przy organizacji
imprez

Cały rok

VII. Ewaluacja –
podsumowanie pracy
Komisji

Sprawozdanie z pracy
komisji w roku 2007

Wypracowanie wniosków o
pracy komisji na podstawie
opinii mieszkańców wyraŜanej
na sesjach i podczas spotkań
komisji, spotkanie z
burmistrzem i osobami
współpracującymi,
sformułowanie sprawozdania

grudzień

uwagi

Zaproszeni: burmistrz, osoby
współpracujące z komisją

