I Plan pracy Komisji
KOSiSS na rok 2008

problematyka

zadanie
Dyskusja nad planem, uwagi
radnych

sposób realizacji

Styczeń,
luty

termin

uwagi

Styczeń,
luty

Zaopiniowanie palnu
pracy komisji na rok
2008
Podsumowanie pracy
Komisji KOiSS w roku
2007

Rozpoznanie i zaopiniowanie
procedury nadawania
honorowego obywatelstwa

Lutymaj

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

II Honorowe obywatelstwo

III. Polityka kulturalna
miasta

Analiza sprawozdań i planów,
porównanie ich ze strategią.
Określenie zadań jednostek
organizacyjnych wynikające
ze Strategii na rok
2008.ZałoŜenia długofalowego
programu pracy z młodzieŜą.

komisja

Analiza protokołów i uwag
dotyczących prac komisji
konkursowych.
Analiza dotychczasowego
uczestnictwa przedstawicieli
Rady w komisjach .

Styczeń,
luty

Przygotowania do
nadzwyczajnych sesji
poświęconych
uhonorowania
wybitnych osobistości
Miasta Ogrodu
Podkowa Leśna
ZałoŜenia polityki
kulturalnej i
oświatowej na rok
2008. Rozpoznanie
potrzeb młodzieŜy.

IV. Konkursy i komisje
konkursowe powoływane
przez Burmistrza

Uczestnictwo
członków Komisji
KOiSS w doraźnych
komisjach
konkursowych

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

problematyka
Opracowanie
programu i modelu
współpracy na rok
2008 i następne.
Omówienie zasad
zlecania organizacjom
pozarządowym zadań
własnych.

zadanie
Spotkania robocze komisji

sposób realizacji

styczeń,
luty

termin

Konsultacje społeczne z
mieszkańcami

cały rok

luty,
marzec

Współpraca z
zespołem ekspertów
powołanym przez
Burmistrza

Luty,
marzec

IV. BudŜet

V. Opracowania projektów
rozbudowy szkoły, budowy
sali sportowej, biblioteki

Opracowanie i zaopiniowanie
projekty statutu nowej
jednostki kultury

Opinia na temat zmian
w projekcie budŜetu,
wnioski do projektu

VI. Realizacja Strategii
Rozwoju Miasta

Połączenie MOK i
Ośrodka Kultury i
Inicjatyw Społecznych

uwagi

VI .Realizacja załoŜeń
programu rozwoju na rok
2008

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

problematyka

Zadania wypływające
z załoŜeń
programowych

Opracowanie modelu
współpracy, zasad
organizacji konkursów
na realizację zadań.

zadanie

Spotkania, dyskusje,
współpraca przy organizacji
imprez

Spotkania robocze komisji
oraz osób współpracujących

sposób realizacji

Cały rok

I
półrocze

termin

uwagi

