
RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI EDUKACJI I SPORTU
RADY POWIATU NOWOSADECKIEGO NA 2007 ROK

L.P. TERMIN TEMATYKA SPOTKAŃ
1. STYCZEŃ Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 

2007.
Opiniowanie projektu budżetu na rok 2007.

2-3-4 LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ

Zapoznanie z placówkami oświatowymi podległymi 
Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu – 
posiedzenia wyjazdowe.
Ocena przygotowania szkół do egzaminów 
maturalnych i zawodowych.

5. MAJ Ocena stanu współpracy międzynarodowej szkół 
powiatu, wykorzystanie funduszy unijnych.

6. CZERWIEC Sport w szkole - ocena bazy sportowej, 
analiza planu inwestycji sportowych, działalność 
MOS PN, współpraca z UG. 
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 
w okresie wakacji – informacja oraz ocena stanu 
przygotowań.

7. SIERPIEŃ Ocena przygotowania placówek oświatowo-
wychowawczych do nowego roku szkolnego.
Analiza naboru do szkół.

8. WRZESIEŃ Opracowanie projektu inwestycji remontowych 
na lata 2008 – 2011.

9. PAŹDZIERNIK Problemy kształcenia specjalnego i możliwości 
pozyskania środków pozabudżetowych PFRON.

10. LISTOPAD Bezpieczeństwo w szkołach oraz problemy 
alkoholizmu i narkomani - analiza możliwości 
przeciwdziałania patologiom społecznym.



11. GRUDZIEŃ Realizacja budżetu w dziale „Oświata i 
wychowanie” i w dziale „Kultura fizyczna i sport” 
za rok 2007.
Opiniowanie projektu  uchwały budżetowej Powiatu 
Nowosądeckiego na rok 2008 w dziale „Oświata i 
wychowanie”, opiniowanie projektu uchwały 
budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na rok 2008 
w dziale „Kultura fizyczna i sport”.

Uwagi:

1. Powyższy plan pracy jest planem ramowym – zawarta w nim tematyka 
spotkań wyznacza główne kierunki działań Komisji Edukacji i Sportu.

2. Każde posiedzenie Komisji  uwzględnia w porządku obrad opiniowanie 
uchwał oraz omawianie spraw bieżących.

3. Częstotliwość  spotkań  Komisji  może  ulec  zmianie  w  zależności  od 
bieżących  potrzeb,  członkowie  Komisji  zdecydowali,  że  spotkania 
Komisji będą się  odbywały w każdy piątek miesiąca poprzedzający Sesje 
Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

4. Członkowie  Komisji  wyrazili  gotowość  współpracy  i  organizacji 
posiedzeń z innymi Komisjami Rady Powiatu Nowosądeckiego w oparciu 
o wspólne płaszczyzny problemowe.

5. Kolejność i czas realizacji niektórych tematów założonych w planie pracy 
może ulec zmianie ze względów organizacyjnych.

6. Na  spotkania  Komisji  zapraszane  będą  osoby  merytorycznie 
odpowiedzialne za omawiany temat.

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI EDUKACJI I SPORTU NA ROK 2007 został przyjęty  
na posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu  18 stycznia 2007 roku. 

  

Przewodniczący 

Komisji Edukacji i Sportu  RPN 
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