UCHWAŁA NR XXXIII/325/2017
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie planu pracy Komisji Działalności Społecznej na 2018 rok
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875), po przedłożeniu przez Komisję Działalaności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Przyjąć plan pracy Komisji Działalaności Społecznej Rady Gminy Pawłowice na 2018 rok, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Aleksander Szymura
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/325/2017
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 19 grudnia 2017 r.
Plan pracy Komisji Działalności Społecznej na 2018 rok
1. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw wynikających z bieżącej działalności Gminy.
2. Realizacja tematów skierowanych przez Radę Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy oraz tematów
zgłaszanych przez członków Komisji Działalności Społecznej.
3. Opiniowanie projektów uchwał oraz analiza materiałów sesyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów
uchwał dotyczących spraw społecznych i oświaty.
4. Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – współpraca z policją, ochotniczymi strażami pożarnymi
i zarządzanie kryzysowe.
5. Działania podejmowane w ramach profilaktyki uzależnień, profilaktyka zdrowotna w tym badania, higiena szkolna
i przedszkolna. Dostępność usług medycznych w ramach NFZ dla mieszkańców. Warunki lokalowe służby zdrowia
i potrzeby w tym zakresie.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
7. Promocja gminy Pawłowice – nowe przedsięwzięcia i inicjatywy.
8. Działalność bieżąca Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Sportu,
opiniowanie planów działalności na 2018 rok.
9. System przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Pawłowice.
10. Funkcjonowanie placówek szkolnych i przedszkolnych w świetle reformy oświatowej.
11. Stan bazy sportowo-rekreacyjnej i potrzeby w tym zakresie. Kontrola obiektów sportowych ze szczególnym
uwzględnieniem boisk i placów zabaw pod kątem bezpieczeństwa.
12. Oferty GOK, GOS i GBP w zakresie zajęć dla dzieci i młodzieży na okres wakacyjny.
13. Pozyskiwanie i zagospodarowanie środków pozabudżetowych krajowych i unijnych.
14. Analiza bieżącej i długookresowej sytuacji finansowej Gminy pod kątem zadłużenia i wyemitowanych obligacji,
prognozy na najbliższe lata.
Plan pracy Komisji Działalności Społecznej jest otwarty i w każdym czasie może zostać rozszerzony o zgłoszone
propozycje.
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