
RADA POWIATU ŁOWICKIEGO
Łowicz, ul. Stanisławskie,™
tel. (oPŁAN PRACY KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI MŁODZIEŻY I PROMOCJI

NA 2017 ROK
L p. Planowany termin 

realizacji
Zagadnienia Uwagi

1. Styczeń 2017 r. 1. Inform acja o działaniach placówek oświatowo -  w ychow aw czych um ożliw iających 
rozwój uzdolnień uczniow skich w edług stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

2. Spraw ozdanie z wysokości średnich w ynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach aw ansu zaw odow ego w szkołach/placów kach oświatow ych prow adzonych 
przez Pow iat Łow icki za 2016 rok.

3. Inform acja o planow anych działaniach CK TiPZŁ na 2017 rok i podsum ow anie sezonu 
turystycznego w „D om u Turysty” w Łowiczu.

2. Luty  2017 r. 1. Inform acja na tem at sieci szkół ponadgim nazjalnych na terenie Powiatu Łow ickiego 
w św ietle prognoz dem ograficznych.

2. Inform acja o planow anych im prezach kulturalnych na 2017 rok ze szczególnym  
uw zględnieniem  nakładów finansowych.

3. M arzec 2017 r. Ł Inform acja o działalności sportowej w Powiecie Łow ickim  za 2016 rok.
2. Spraw ozdanie z realizacji zadań zaw artych w W ieloletnim  Program ie W spółpracy 

Sam orządu Powiatu Łow ickiego z organizacjam i pozarządow ym i oraz podm iotam i, 
o których m ow a w art. 3 ust.3 ustaw y z dnia 24 kw ietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o w olontariacie za 2016 rok.

3. Inform acja z działalności M uzeum w Łow iczu za 2016 rok.
4. Inform acja z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łow iczu za 2016 rok.
5. D ziałalność kulturalna Powiatu Łow ickiego na 2016 rok.
6. Podsum ow anie akcji „zim owe ferie” w 2017 roku w szkołach ponadgim nazjalnych.

4. K w iecień  2017 r. 1. Inform acja o działaniach prom ocyjnych za 2016 rok.
2. W yjazdow e posiedzenie K omisji do wybranej szkoły/placów ki oświatowej -  M OS 

w Kiernozi.
5. M aj 2017 r. 1. Inform acja na tem at działalności Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej w Łow iczu

2. Inform acja na tem at szkół specjalnych i ośrodków  funkcjonujących na terenie 
Powiatu.

3. Zaopiniow anie spraw ozdania z w ykonania budżetu pow iatu za 2016 rok oraz



inform acji o mieniu Pow iatu Łowickiego.
4. Zaopiniow anie spraw ozdania finansowego Pow iatu Łow ickiego za 2016 rok.
5. Inform acja o przebiegu w ykonania planu finansowego w M uzeum , Powiatowej 

B ibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziem i Łowickiej oraz 
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łow iczu za 2016 rok.

6. Inform acja o zatw ierdzonych spraw ozdaniach finansow ych instytucji kultury.
6. C zerw iec 2017 r. 1. Inform acja o bieżących i planow anych inwestycjach i rem ontach w 

szkołach/placów kach ośw iatow o-w ychow aw czych i przewidywanej organizacji roku 
szkolnego w ynikającej z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych.

7. S ierpień 2017 r. 1. Inform acja o realizacji pom ocy stypendialnej dla uczniów szkół z terenu Powiatu 
Łow ickiego.

2. Przygotow anie szkół i placówek oświatow ych do nowego roku szkolnego 2017/2018.
8. W rzesień  2017 r. 1. Inform acja o przebiegu w ykonania budżetu Pow iatu Łow ickiego oraz inform acja 

o przebiegu w ykonania planów finansow ych sam odzielnych publicznych zakładów  
opieki zdrow otnej, sam orządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

2. Podsum ow anie roku szkolnego 2016/2017 w szkołach ponadgim nazjalnych oraz
placów kach ośw iatow ych działających na terenie powiatu.

3.Inform acja o zrealizow anym  naborze do szkół ponadgim nazjalnych.
9. P aździern ik  2017 r. 1. W yjazdow e posiedzenie K omisji do wybranej szkoły/placów ki oświatowej.

2. Inform acja o stanie realizacji zadań ośw iatow ych Powiatu Łow ickiego za rok szkolny 
2016/2017.

10. L istopad  2017 r. 1. Przedstaw ienie projektu uchwały RPŁ w spraw ie uchw alenia budżetu Pow iatu 
Łow ickiego na 2018 rok

2. Przedstaw ienie projektu Uchw ały RPŁ w spraw ie uchw alenia W ieloletniej Prognozy 
Finansowej Pow iatu Łowickiego.

11. G rudzień  2017 r. 1. Zaopiniow anie projektu uchw ały RPŁ w sprawie uchw alenia budżetu Powiatu 
Łow ickiego na 2018 rok

2. Zaopiniow anie projektu Uchw ały RPŁ w spraw ie uchw alenia W ieloletniej Prognozy 
Finansow ej Pow iatu Łowickiego.

3. O pracow anie planu pracy komisji na 2018 rok.
4. Spraw ozdanie z działalności komisji za 2017 rok. ■VODNIC7. >

•Miukagi, Kultury. Sportu,


