
 

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji 

Rady Miejskiej w Mosinie 2022 

Skład osobowy 

1) Izabela Demska 
2) Ewelina Dudek  
3) Elżbieta Jarecka 
4) Małgorzata Kaptur 
5) Roman Kolankiewicz – przewodniczący 
6) Marcin Ługawiak 
7) Wiesława Mania 
8) Adam Monikowski 
9) Jolanta Szymczak - zastępca przewodniczącego 

Mie

siąc 
Plan Pracy 

01 

1. Zasady rekrutacji do przedszkoli 

2. Uchwały motywacyjne, stypendia i nagrody dla uczniów oraz sportowców-

doprecyzowanie i analiza zapisów regulaminów. 

3. Sprawy bieżące 

Miejsce: Zoom 

02 

 

1. Promocja 

2. Sprawy bieżące 

Miejsce: ……………….. 

03. 

1. Opracowanie programu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlanie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 

znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych w Gminie Mosina 

2. Sprawozdania i programy* 

3. Sprawy bieżące 

Miejsce: ………………… 

04 

 

1. Wolontariat w Gminie 

2. Raport z ewaluacji rocznych programów współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za okres 3 lat (zgodnie z wnioskiem komisji z 30.10.2020). 

3. Sprawozdania i programy* 

4. Sprawy bieżące 

Miejsce: …………………………. 

05. 

1. Analiza wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2021 

2. Plan i realizacja wybranych wydatków budżetowych w poszczególnych 

placówkach oświatowych w 2021 r. 

3. Sprawy bieżące 

Miejsce: ……………………………….. 

 

06. 

1. Przestrzeń dla seniorów 

2. Sprawozdania i programy* 

3. Sprawy bieżące 

Miejsce: ………………………………… 

 

09. 

1. Zapotrzebowanie remontowe jednostek oświaty, kultury i sportu 

2. Wnioski do Budżetu na rok 2023. 

3. Sprawy bieżące 

Miejsce: ………………………………….. 

 

10. 

1. Świetlice wiejskie w ramach rozwiązywania problemów alkoholowych i 

problemów z narkotykami 

2. Spotkanie z przedstawicielami Policji, organizacji pozarządowych i sołectw 

3. Sprawy bieżące 

Miejsce: …………………………. 

 



11. 

1. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych 2021/2022 

2. Sprawozdania i programy* 

3. Sprawy bieżące 

Miejsce: …………………………… 

 

11. 

1. Projekt budżetu na rok 2023 

2. Sprawy bieżące 

Miejsce: ………………………………… 

 

12. 

 

1. Podsumowanie działalności komisji w 2022 

2. Plan pracy na 2023 

3. Sprawy bieżące 

Miejsce: ……………………………………… 

 

  

 



 
*Komisja zapoznaje się i analizuje każdego roku z następujące dokumenty: 

1. Marzec: 

a. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomani za rok miniony 

b. Sprawozdanie z działalności OPS za rok miniony 

c. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych 

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mosina. 

d. Analiza wysokości płac pracowników administracji i obsługi w szkołach, 

dodatki motywacyjne i funkcyjne dla nauczycieli i dyrektorów szkół i 

przedszkoli.  

2. Kwiecień: 

a. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy organów samorządowych z 

organizacjami pozarządowymi i finansowania sportu, które otrzymały 

dotację w roku minionym 

3. Maj: 

a. Wykonanie budżetu gminy za rok miniony 

4. Czerwiec: 

a. Organizacja przyszłego roku szkolnego na podstawie arkuszy organizacji 

pracy placówek oświatowych. 

b. Raport o stanie Gminy 

5. Październik/listopad: 

a. Analiza Informacji o realizacji zadań oświatowych w minionym roku 

szkolnym  

b. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 

przyszły 

c. Gminny Program Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, i Program 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok przyszły 

6. Listopad: 

a. Projekt budżetu na rok przyszły 

 

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji na każdym z posiedzeń realizuje również 

sprawy bieżące w tym opiniowanie projektów uchwał. 

 

Spośród członków Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji zwyczajowo są 

wybierani przedstawiciele do następujących komisji konkursowych: 

1. Komisja stypendialna – stypendia za osiągniecia naukowe 

2. Komisja stypendialna – stypendia sportowe 

 

Posiedzenia komisji rozpoczynają się o godzinie 17:00 

 


