Projekt
z dnia 6 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 51/19
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej
Karpacza na 2019 rok
Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), w związku z § 54 ust. 1 i ust. 3 uchwały nr LVI/510/18 Rady
Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Karpacz (Dz. Urz. Woj. Dol.
z 2018 r., poz. 4847), Rada Miejska Karpacza uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej Karpacza na
2019 rok stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Karpacza
Tobiasz Frytz
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Załącznik do uchwały Nr

51/19

Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 17 stycznia 2019 r.
PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA
NA ROK 2019
Styczeń - luty
·Przygotowanie planu pracy komisji na rok 2019;
·Gospodarka wodno - ściekowa na terenie Gminy Karpacz;
·Bieżąca działalność MZGK Sp. z o. o. w Karpaczu;
·Realizacja projektów dotyczących miejskich obszarów „zielonych”.
Marzec - kwiecień
·Stan i rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Karpacz;
·System promocji kultury w mieście oraz kalendarz imprez kulturalnych na 2019 r.;
·Spotkanie z dyrektorami i kierownikami placówek kulturalnych i oświatowych Karpacza:
działalność placówek
·Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego Gminy Karpacz;
·Podsumowanie sezonu zimowego 2018/2019;
·Działalność MOPS w Karpaczu oraz instytucji działających w zakresie zapobieganiu patologii,
tworzeniu miejsc pracy, wspieraniu rodziny;
·Realizacja Miejskich Programów przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania
Problemów alkoholowych;
·Współpraca z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami na terenie gminy Karpacz;
Maj – czerwiec
·Ocena realizacji strategii Gminy Karpacz w odniesieniu do oświaty i kultury. Potencjał kulturowy,
św. Wawrzyniec Patron Miasta Karpacza;
·Sprawozdanie z działalności instytucji kultury za 2018 r.;
·Raport o stanie Gminy Karpacz. Wotum Zaufania dla Burmistrza Karpacza;
·Spotkanie z twórcami i animatorami kultury;
·Podsumowanie sytuacji budżetowej miasta – absolutorium budżetowe za 2018 r.;
·Planowane działania prewencyjne zwiększające bezpieczeństwo dzieci, młodzieży oraz dorosłych
w okresie wakacyjnym;
Lipiec – sierpień
·Przerwa urlopowa (spotkania według potrzeb)
·Ocena przygotowania placówek oświatowych i kulturalnych do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego;
·Realizacja inwestycji przewidzianych w planie inwestycyjnym Gminy Karpacz na 2019 r.;
·Funkcjonowanie systemu podstawowej opieki zdrowotnej dla zaspokojenia potrzeb Mieszkańców
i Gości;
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Wrzesień – październik
·Realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019. Koszty funkcjonowania placówek.
Działalność edukacyjna, zajęcia pozaszkolne;
·Podsumowanie imprez kulturalnych oraz działań oświatowych w okresie letnim;
·Wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 r., Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta;
·Miejski Program Profilaktyki i RPA oraz PPN na 2020 r.;
·Określenie stawek podatków od nieruchomości oraz od środków transportu na 2020 r.
Listopad - grudzień
·Projekty uchwał około budżetowych;
·Budżet miasta na 2020 r.
·Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy;
·Projekty i propozycje tematów Komisji na 2020 r.
Tematy realizowane przez cały rok:
·Porządkowanie wizualnych elementów wpływających na estetykę miasta Karpacza;
·Zachowanie dziedzictwa kulturowego w przestrzeni miejskiej: architektura, urbanistyka, styl
regionalny;
·Gospodarowanie gminnymi terenami zielonymi oraz obszarami struktury miejskiej dla polepszenia
poziomu życia, zapewnienia właściwego odpoczynku mieszkańców oraz podwyższenia stopnia
atrakcyjności miasta;
·Zabezpieczenie podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Karpacza i gościom;
·Św. Wawrzyniec – patron Karpacza i Ludzi Gór;
·Działalność istniejących instytucji Oświaty i Kultury, tworzenie miejskiego centrum kultury;
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