Załącznik nr 2
do uchwały Nr IV/34/2011
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Plan pracy
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2011 rok.
I Tematy stałe
1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Toruńskiego.
2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2011r.
3. Bieżąca działalność patronacka nad imprezami oświatowymi, kulturalnymi i sportowymi
odbywającymi się na terenie powiatu.
4. Opiniowanie spraw kierowanych do Komisji.
5. Przygotowanie sprawozdań z pracy Komisji.
II Tematy szczegółowe
Styczeń
1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2011 r.
2. Opiniowanie projektu budżetu na 2011 r.
3. Spotkanie z pracownikami starostwa zajmującymi się sprawami kultury, edukacji i sportu.
4. Informacja o planach wydawniczych starostwa w zakresie promocji Powiatu Toruńskiego.
Luty
1. Koncepcja organizacji Święta Powiatu Toruńskiego.
2. Rozwój kultury fizycznej w powiecie toruńskim – podsumowanie roku sportowego; najlepsi
sportowcy, działacze sportowi.
3. Analiza Kalendarza imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych na 2011r w Powiecie
Toruńskim.
4. Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież w czasie ferii zimowych oraz organizacja zajęć
pozalekcyjnych w szkołach.
5. Przygotowanie do opracowania Programu Ochrony Zabytków Powiatu Toruńskiego.
Marzec
1. Statutowa działalność Szkoły Muzycznej – spotkanie z dyrektorami.
2. Informacja na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój kultury, sportu i edukacji.
Kwiecień
1. Zasady współpracy powiatu z organizacjami NGO. Rada Powiatowa organizacji NGO.
2. System naboru do szkół ponadgimnazjalnych - organizacja i stan przygotowań.
3. Spotkanie z dyrektorami Domów Pomocy Społecznej w Browinie – działalność kulturalna
i oświatowa.
Maj
1.Promocja szkół - na przykładzie szkoły w Gronowie- „Wiosna w Gronowie”.
2. III Majowe Spotkania Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego w Skłudzewie.
3. Formy i efekty realizacji zadań powiatowych przez PiMBP w Chełmży. Uroczystości powiatowe
Dnia Bibliotek i Bibliotekarzy.
4. Wizyta w Zespole Szkół w Chełmży – zapoznanie z warunkami pracy oraz jej osiągnięciami.
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Czerwiec
1. Informacja na temat prac remontowych w placówkach oświatowych przewidzianych na okres
wakacji.
2. Posiedzenie wyjazdowe – osiągnięcia szkół w roku 2010/2011; uroczystość wręczenia nagród
najlepszym absolwentom klas maturalnych oraz laureatom olimpiad w Zespole Szkół w Chełmży.
Lipiec
Sierpień
1. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego - posiedzenie wyjazdowe.
2. Informacja o naborze uczniów do szkół ponadgimnazjalnych.
3. Informacja o przebiegu prac remontowych w budynkach przygotowywanych dla placówki
opiekuńczo - wychowawczej.
4. Informacja dotycząca przyznania stypendiów naukowych Starosty Toruńskiego.
5. Analiza wykonania budżetu za I półrocze roku 2009 ze szczególnym uwzględnieniem działów:
oświata i wychowanie, kultura i sport.
Wrzesień
1. Analiza wysokości płac pracowników administracji i obsługi w szkołach, dodatki motywacyjne
i funkcyjne dla nauczycieli, pomoc finansowa w doskonaleniu zawodowym nauczycieli.
2. Realizacja konkursów powiatowych ze znajomości zabytków Powiatu Toruńskiego.
3. Święto Powiatu.
Październik
1. Informacja o nagrodach Starosty Toruńskiego z okazji Dnia Edukacji.
2. Ocena stanu bezpieczeństwa w szkołach zapoznanie się z zagrożeniami patologicznymi oraz
z możliwościami ich zapobiegania – spotkanie z dyrektorami szkół i placówki opiekuńczo
wychowawczej oraz z przedstawicielem Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji.
Listopad
1. Wypracowanie wniosków do Uchwały Budżetowej na 2012 rok w zakresie działania Komisji.
2. Zapoznanie z przyjętym Programem Ochrony Zabytków Powiatu Toruńskiego.
Grudzień
1.Podsumowanie pracy Komisji - opracowanie sprawozdania z działalności, propozycje do planu
pracy na rok przyszły.
Uwagi
1. Powyższy plan pracy jest planem ramowym, wyznaczającym główne kierunki działania Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu.
2. Powyższy plan może być rozszerzany, uzupełniany w miarę potrzeb Rady Powiatu Toruńskiego
lub z inicjatywy Komisji.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę planowanych terminów oraz zagadnień.
4. Na spotkania Komisji zapraszane będą osoby merytorycznie odpowiedzialne za omawiany temat.
Plan pracy został przyjęty do realizacji na posiedzeniu Komisji w dniu 13.01.2011 r.
Przewodnicząca
Komisji Edukacji Kultury i Sportu
/-/ Agnieszka Jankierska
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