
Plan pracy Komisji Infrastruktury Społecznej Rady Gminy Gdów na rok 2016. 

 

I kwartał: 

1. Opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok. 

2. Opiniowanie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych 

przez Gminę Gdów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły 

podstawowej lub gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia 

kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium. 

3. Opiniowanie uchwały  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Gdów, ustalenia na rok 2016 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 

4. Opiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeo nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego. 

5. Sprawy bieżące. 

 

II kwartał: 

1. Opiniowanie wykonania budżetu w placówkach oświatowych za rok 2015.  

2. Wyjazdowe posiedzenie komisji w placówkach oświatowych i obiektach zarządzanych przez 

Gminę Gdów.  

3. Opiniowanie sprawozdania z realizacji zadao z zakresu wspierania rodziny oraz określenie 

potrzeb związanych z realizacją tych zadao. 

4. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i 

demograficznej. 

5. Sprawy bieżące. 

 

III kwartał: 

1. Opiniowanie informacji na temat przygotowania placówek oświatowych do zajęd w roku 

szkolnych 2016/2017. 



2. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Gdów z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego i o 

wolontariacie w 2015 roku. 

3. Rozpatrzenie potrzeby zorganizowania świetlicy przy szkołach podstawowych. 

4. Analiza stanu kapliczek przydrożnych w Gminie Gdów 

5. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. 

6. Sprawy bieżące 

 

IV kwartał: 

1. Opiniowanie informacji Wójta Gminy Gdów o stanie realizacji zadao oświatowych gminy Gdów 

za rok szkolny 2015/2016 zgodnie z art. 5a ustawy o systemie oświaty, w tym o wynikach 

sprawdzianów i egzaminów. 

2. Opiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gdów z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego, o których 

mowa w art. 3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2017 rok. 

3. Opiniowanie budżetu gminy Gdów na rok 2017. 

4. Sprawy bieżące. 
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