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 Załącznik do Uchwały Nr 117/XVIII/16 

Rady Gminy Janów 

z dnia 15 marca 2016 r. 

PLAN PRACY KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU i TURYSTYKI 

RADY GMINY JANÓW 

NA ROK 2016 

1. Przyjęcie planu pracy na 2016 rok. 

2. Zapoznanie się z planami pracy na rok 2016  jednostek organizacyjnych gminy Janów,   SOKiS, 

Gminnej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego im. Z Krasińskiego w Złotym Potoku oraz 

ustalenie kalendarza imprez. 

3. Przedstawienie kalendarza imprez turystycznych organizowanych przez koła turystyczne, sołectwa 

i stowarzyszenia działające na terenie gminy  Janów. 

4. Przygotowanie i sprawdzenie w terenie,  szlaków turystycznych, miejsc biwakowych, 

parkingowych, tablic informacyjnych i dydaktycznych oraz miejsc rekreacyjnych w gminie Janów do 

sezonu turystycznego w 2016r 

5. Analiza wykonania budżetu w placówkach oświatowych,  za rok 2015r. 

6. Omówienie stopnia realizacji zadań edukacyjnych w placówkach oświatowych w roku szkolnym 

2016/17 na podstawie wyników z pierwszego semestru i egzaminów wstępnych. . 

7. Sprawozdanie z imprez sportowych za rok 2015, oraz omówienie organizacji imprez sportowych w 

gminie Janów w 2016r. 

8. Omówienie organizacji imprez turystycznych w gminie Janów w 2016r. 

9. Omówienie przygotowań do imprez plenerowych w gminie Janów w 2016r. 

10. Omówienie przygotowań do zadań edukacyjno – sportowo – turystycznych dla dzieci 

i młodzieży w okresie wakacji 2016. 

11. Analiza wykonania budżetu w placówkach oświatowych i kulturalnych za pierwsze półrocze 2016 

roku. 

12. Wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do jednostek 

organizacyjnych na  terenie gminy Janów. 

13. Analiza ruchu służbowego w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2016/2017. 

14. Analiza wyników egzaminów końcowych w placówkach oświatowych gminy Janów w roku 

szkolnym 2015/2016 

15. Analiza liczby uczniów w placówkach oświatowych na rok szkolny 2016/2017 

16. Ocena stanu przygotowań szkół i przedszkoli do roku szkolnego 2016/2017 

- bezpieczeństwo w placówkach oświatowych. 

- sprawozdania z przeprowadzonych remontów i konserwacji. 

- bilans wysokości nakładów na remonty w placówkach oświatowych. 

- ocena organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

17. Analiza sprawozdań organizatorów imprez plenerowych i kulturalnych w gminie Janów 

i podległych sołectwach w okresie letnim. 


