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PLAN PRACY KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI MŁODZIEŻY I PROMOCJI

NA 2018 ROK
tei. w-

Lp. Planow any term in  
realizacji

Zagadnienia U w agi

1. Styczeń 2018 r. 1. Informacja o działaniach placówek oświatowo — wychowawczych umożliwiających 
rozwój uzdolnień uczniowskich według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Łowicki za 2017 rok.

3. Informacja o planowanych działaniach CKTiPZŁ na 2018 rok i podsumowanie sezonu 
turystycznego w „Domu Turysty” w Łowiczu.

2. Luty 2018 r. 1. Informacja na temat sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego 
w świetle prognoz demograficznych.

2. Informacja o planowanych wydarzeniach kulturalnych realizowanych przez instytucje 
kulturalne Powiatu Łowickiego w roku 2018 ze szczególnym uwzględnieniem 
nakładów finansowych.

3. Marzec 2018 r. 1. Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim w 2017 roku.
2. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie Współpracy na rok 

2017 Powiatu Łowickiego z organizacj ami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Informacja z działalności Muzeum w Łowiczu za 2017 rok.
4. Informacja z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu za 2017 rok.
5. Działalność kulturalna w Powiecie łowickim w roku 2017 rok.
6. Podsumowanie akcji „zimowe ferie” w 2018 roku w szkołach ponadgimnazjalnych.

4. Kwiecień 2018 r. 1. Informacja o działaniach promocyjnych za 2017 rok.
2. Wyjazdowe posiedzenie Komisji do wybranej szkoły/placówki oświatowej — ZSP 

Nr 4 w Łowiczu.
5. Maj 2018 r. 1. Informacja na temat działalności Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej w Łowiczu

2. Informacja na temat szkół specjalnych i ośrodków funkcjonujących na terenie 
Powiatu.
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3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok oraz 
informacji o mieniu Powiatu Łowickiego.

4. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego za 2017 rok.
5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum, Powiatowej 

Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz 
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2017 rok.

6. Informacja o zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych instytucji kultury.
6. Czerwiec 2018 r. 1. Informacja o bieżących i planowanych inwestycjach w szkołach/placówkach 

oświatowo -  wychowawczych.
2. Informacja o bieżących i planowanych remontach w szkołach/placówkach oświatowo 

-  wychowawczych.
3. Informacja o przewidywanej organizacji roku szkolnego wynikającej 

z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych.
7. Sierpień 2018 r. 1. Informacja o realizacji pomocy stypendialnej dla uczniów szkół z terenu Powiatu 

Łowickiego.
2. Ocena przygotowania szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych do nowego 

roku szkolnego 2018/2019.
8. Wrzesień 2018 r. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz informacja

0 przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

2. Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018 w szkołach ponadgimnazjalnych
1 placówkach oświatowych działających na terenie powiatu.

3. Informacja o naborze do klas I szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.
9. Październik 2018 r. 1. Wyjazdowe posiedzenie Komisji do wybranej szkoły/placówki oświatowej -  II LO 

w Łowiczu
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za rok szkolny 

2017/2018.
10. Listopad 2018 r. 1. Przedstawienie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Łowickiego na 2019 rok
2. Przedstawienie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łowickiego.
11. Grudzień 2018 r. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
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Łowickiego na 2019 rok
2. Zaopiniowanie projektu Uchwały RPŁ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Łowickiego.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2019 rok.
4. Sprawozdanie z działalności komisji za 2018 rok.______________________________
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