-PROJEKT-

UCHW ALA NR VII
/2019
RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia
2019 roku

w sprawie

e:«.

BURMISTRZ

przyjęcia planu pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU
I REKREACJI Rady Miasta Lubartów na 2019 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz § 64 ust.1 Statutu Miasta Lubartów
stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIII/471l5 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 czerwca
2015 roku w sprawie Statutu Miasta Lubartów (Dz.Urz.Woj.Lubel. poz. 2593) zmienionego
uchwałą Nr I/14/2018 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr VIII/471l5 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie
Statutu Miasta Lubartów (Dz.Urz.Woj.Lubel. poz. 5794), Rada Miasta u c h wal
a, co
następuje:

§1
Przyjmuje plan pracy KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI
Miasta Lubartów na 2019 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Rady

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jacek Mikołaj Tomasiak

Załącznik
do uchwały Nr VII ... 12019
Rady Miasta Lubartów
z dnia .... marca 2019r.

PLAN PRACY
KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI RADY MIASTA LUBARTÓW NA 2019 ROK

1.

2.

Kalendarz imprez i uroczystości
Analiza
Prognoza na
w przedszkolach
i lokalowych miasta

miejskich w 2019r.: terminy, sposoby organizacji.

kosztów funkcjonowania przedszkoli miejskich.
lata szkolne 2019-2024 zapotrzebowania
na miejsca
i żłobkach w relacji do dostępnych zasobów osobowych
oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność

posiedzenie

Komisji

II kwartał

posiedzenie

Komisji

II kwartał

posiedzenie

Komisji

II kwartał

posiedzenie

Komisji

III kwartał

u.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Analiza prognozy na lata szkolne 2019-2024 zapotrzebowania
na miejsca
w szkołach podstawowych w relacji do dostępnych zasobów osobowych
i lokal
Analiza liczby i rodzajów świetlic działających w placówkach oświatowych
miasta.
Zarządzanie

obiektami sportowymi

znajdującymi

się przy szkołach miejskich.

Ocena stanu technicznego przedszkoli i szkół miejskich
oraz ustalenie l'
trzeb.
Analiza działalności placówek kulturalnych miasta z perspektywy relacji
nakładów finansowych do wyników w dziedzinie kultury i promocji miasta.
Ocena działalności placówek kulturalnych w zakresie promocji miasta na arenie
ogólnopolskiej.
Ocena realizacji przez organizacje pozarządowe dotowanych z budżetu Miasta
programów z obszaru kultury w kontekście promocji miasta na arenie
o
no olski .
Spotkania z przedstawicielami jednostek oświatowych, kulturalnych
i

9.

Roz

Opiniowanie projektów uchwał.
ism i wniosków
h do Korni

wyjazdowe
siedzenie Korni

III kwartał

posiedzenie

Komisji

III kwartał

posiedzenie

Komisji

IV kwartał

posiedzenie

Komisji

posiedzenie

Komisji

cały rok

Uzasadnienie
do projektów w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych
Rady Miasta Lubartów na 2019 r.

Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.
poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) stanowi, że komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej
plan pracy oraz sprawozdania z działalności. Zgodnie z § 64 ust. l Statutu Rady Miasta
Lubartów stanowiącego załącznik do uchwały Nr V1II/4 7/15 Rady Miasta Lubartów z dnia 23
czerwca 2015 roku w sprawie Statutu Miasta Lubartów, zmienionego uchwałą Nr 1/14/2018
Rady Miasta Lubartów z dnia 23 listopada 2018 roku Komisje stałe działają zgodnie z
rocznym planem pracy przedłożonym Radzie do końca I kwartału bieżącego roku.
Na podstawie powyższych przepisów przedkłada się przedmiotowe projekty uchwał
w celu podjęcia przez Radę Miasta.

SEKR

