
 
 
 
 

Plan pracy Komisji Kultury, O światy, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok 
 
 

 Problematyka Zadanie Sposób realizacji Termin 
 
I 

 
BudŜet miasta  
na rok 2011 - projekt 

 
Przyjęcie regulaminu oraz planu  
na rok 2011.  

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

 
styczeń 
 
 

 
II 

 
BudŜet miasta  
na rok 2011 - projekt 

 
Zaopiniowanie 
projektu budŜetu miasta na rok 2011. 

 
Dyskusja i wypracowanie 
stanowiska Komisji do projektu 
budŜetu na rok 2011. Przekazanie 
stanowiska Komisji BudŜetu. 

 
20. styczeń  

 
III 

 
Polityka kulturalna miasta. 

 
1. Opiniowanie sprawozdań i planów 

pracy placówek kultury. 
2. Monitorowanie realizacji Strategii 

ZrównowaŜonego Rozwoju Miasta 
w zakresie realizacji potrzeb 
mieszkańców.   

 
Określenie zadań, rozpoznanie 
potrzeb i oczekiwań 
mieszkańców. 

 
1.do połowy kwietnia 
 
2.cały rok 

 
IV 

 
Polityka edukacyjna i oświatowa miasta. 

 
Monitorowanie pracy placówek 
oświaty. 

 
Współpraca z placówkami 
oświaty i wychowania. 
Współpraca z MłodzieŜową Radą 
Miasta.  

 
cały rok 

 
V 

 
Pomoc społeczna. 

 
Analiza i usprawnienie systemu 
pomocy osobom potrzebującym. 

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

 
cały rok 
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VI 

 
Sport, rekreacja i turystyka. 

 
Analiza warunków, potrzeb                        
i moŜliwości rozwoju sportu,  
rekreacji i turystyki w mieście.  

 
Współpraca z organizacjami 
działającymi w mieście i okolicy 
oraz mieszkańcami. Wniosek o 
powołanie w gminie koordynatora 
ds. sportu, rekreacji i turystyki. 

 
cały rok 

 
VII 

 
Polityka zdrowotna. 

 
Analiza potrzeb podstawowej opieki 
medycznej mieszkańców oraz 
moŜliwości ich realizacji. 

 
Współpraca z placówkami 
medycznymi działającymi  
na terenie miasta                      
oraz mieszkańcami. 

 
cały rok 

 
VIII 

 
Polityka promocyjna miasta. 

 
Monitorowanie i opiniowanie działań 
promocyjnych miasta. 

 
Współpraca przy opracowaniu 
zmian w działaniach 
promocyjnych miasta. 

 
cały rok 

 
IX 

 
Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi 

 
BieŜąca współpraca z organizacjami 
pozarządowymi. Analiza sprawozdań             
z realizacji zadań zleconych za ubiegły 
rok. Opracowanie wniosków do 
budŜetu na rok przyszły.  

 
Spotkanie z organizacjami 
pozarządowymi. 

 
Cały rok. 
Wnioski do budŜetu 
końca września. 

 
X 

 
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 
instytucjach. 

 
Udział w komisjach 
konkursowych oraz 
przedstawianie sprawozdań 
Radzie Miasta.  

 
cały rok 

 
XI 

 
BudŜet miasta na rok 2011 – 
monitorowanie. 

 
Monitorowanie realizacji budŜetu              
w 2011 r. 

 
Wnioski na temat zmian i korekty 
budŜetu. 

 
cały rok 

 
XII 

 
BudŜet miasta na rok 2012 – propozycje. 

 
Wypracowanie propozycji komisji do 
budŜetu miasta na rok 2012. 

 
1.Dyskusja i wypracowanie 

stanowiska komisji na temat 
priorytetów finansowych. 

2.Opinia Komisji dotycząca 
projektu budŜetu.  

 
1.do końca września.   
2. do końca listopada.      

 


