
 

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I PROBLEMÓW 

SPOŁECZNYCH  

RADY GMINY ŁYSOMICE NA ROK 2022 

TERMIN TEMATYKA 

 

I kwartał 

• omówienie planu imprez kulturalnych Gminy Łysomice,  

harmonogramu zadań związanych z aktywizacją świetlic wiejskich w 

tym organizowanych konkursów na rok 2022  

• przedstawienie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Przedszkola 

Publicznego Jelonek, szkół oraz bibliotek 

• omówienie funkcjonowania SP ZOZ w Łysomicach 

• podjęcie działań w celu utworzenia Regionalnej Izby Historii  

i Tradycji na terenie Gminy Łysomice 

• omówienie funkcjonowania jednostek OSP Gminy Łysomice 

• ustalenie polityki nadawania nazw ulic na terenie Gminy Łysomice 

wraz z oznakowaniem 

• opiniowanie uchwał mieszczących się w zakresie działania komisji 

 

 

II kwartał 

• omówienie oferty zajęć rekreacyjno-kulturalnych dla seniorów  

przygotowanych przez GOPS, Biblioteki funkcjonujące na terenie 

Gminy Łysomice 

• podjęcie inicjatywy stworzenia Gminnego Centrum Kultury w Gminie 

Łysomice 

• ocena dostępności i wykorzystania infrastruktury gminnych 

obiektów sportowych i rekreacyjnych 

• analiza i ocena działalności świetlic profilaktycznych 

działających na terenie Gminy Łysomice 

• informacje o przygotowaniu ośrodka wypoczynkowego  

w Kamionkach Małych do sezonu letniego  

• omówienie spraw związanych z przygotowaniem wypoczynku letniego 

dla dzieci i młodzieży 

• opiniowanie uchwał mieszczących się w zakresie działania komisji 

 

III kwartał 

• omówienie bieżących problemów społecznych i socjalnych 

mieszkańców gminy Łysomice 

• informacja o stanie przygotowania bazy lokalowej szkół do roku 

szkolnego 2022/2023 

• informacje dotyczące wręczenia Stypendium Samorządu Gminy 

Łysomice za osiągnięcia w nauce i sporcie  

• opiniowanie uchwał mieszczących się w zakresie działania komisji 

 

IV kwartał 

• informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach  

i przedszkolu Gminy Łysomice za rok szkolny 2021/2022 

• omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2023 

• omówienie preliminarza środków wydatkowanych zgodnie z 

Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii na 2023 rok 

• podsumowanie pracy komisji za bieżący rok i opracowanie planu 

pracy na 2023 rok 

• opiniowanie uchwał mieszczących się w zakresie działania komisji 



  

 


