Plan pracy Komisji Edukacji Kultury i Sportu na rok 2020
Lp.

Terminy komisji

1.

14 stycznia

2.

18 lutego

3.

24 marca

4.

21 kwietnia

5.

19 maja

6.

16 czerwca

7.

18 sierpnia

8.

22 września

9.

20 października

10.

17 listopada

Tematyka komisji
Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Plan pracy Referatu Promocji, Kultury i Sportu
Plan pracy Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury
Plan pracy Stanowiska do Spraw Sportu
Propozycje sportowo-kulturalne na nadchodzące ferie zimowe
Sprawy bieżące
Zabytki w Puszczykowie
Stypendia i nagrody dla uczniów – informacje
Funkcjonowanie willi Mimozy – informacje i dyskusja
Sprawozdanie Biblioteki Miejskiej Centrum Animacji Kultury za
2019 rok
Sprawy bieżące
Obchody 30. rocznicy I wyborów samorządowych
Młodzieżowa Rada Miasta
Sprawy bieżące
Dni Puszczykowa - ostateczne ustalenia
Sprawy bieżące
Informacja na temat rekrutacji do puszczykowskich szkół
Informacja o podziale środków finansowych dla organizacji
pozarządowych
Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego:
- zapoznanie się ze stanem obiektów rekreacyjno- sportowych
- oferta atrakcji sportowych i kulturalnych
- letnie półkolonie
- turystyka w Puszczykowie
- kąpielisko nad jeziorem Jarosławieckim
- Zakole Warty i przystań kajakowa
Sprawy bieżące
Przedszkola w Puszczykowie – informacje
Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2018
w zakresie działań komisji, zapoznanie się ze sprawozdaniem
finansowym, z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie
absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej
Sprawy bieżące
Podsumowanie obchodów Dni Puszczykowa 2020 i wstępne
propozycje wybrania zespołów występujących na obchodach Dni
Puszczykowa 2021
Rowery Rajd Retro 2020
Sprawy bieżące
Spotkanie z dyrektorami szkół – rozmowa na temat SP1 i SP2
Sprawy bieżące
Dni Puszczykowa 2021 – wstępne koncepcje organizacji obchodów
Nagrody Rady Miasta dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Puszczykowski Budżet Obywatelski
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Sprawy bieżące
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym

11.

15 grudnia

2019/2020 na terenie Miasta Puszczykowa
Informacje na temat przygotowania Puszczykowa do sezonu
zimowego
Budżet Miasta Puszczykowa
Sprawy bieżące
Dyskusja na temat mediów puszczykowskich (Echo Puszczykowa,
Facebook, YouTube, aplikacje, etc.)
Realizacja Strategii Rozwoju i Promocji Miasta
Sprawy bieżące

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przeprowadzi wizje lokalne:
w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Harcówce
w Szkole Podstawowej nr 2
w schronie wojewody poznańskiego
na wybranych placach zabaw oraz wybranych obiektach rekreacyjnych w Puszczykowie
Komisje będzie zajmować się również tematami z obszaru swojej działalności:
1. Edukacji publicznej,
2. Kultury, w tym działalności biblioteki miejskiej,
3. Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
4. Kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
5. Promocji gminy poprzez kulturę i sport,
6. Współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność edukacyjną, kulturalną i
sportową,
7. Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw w zakresie zadań
komisji,
8. Wniosków tematycznych zgłaszanych do budżetu.
Radnych Rady Miasta Puszczykowa, pracowników Urzędu Miejskiego Puszczykowo i Biblioteki
Miejskiej Centrum Animacji Kultury prosi się o zgłaszane tematów do omówienia na siedem dni
przed posiedzeniem.
Przewodniczący Komisji zastrzega sobie możliwość dokonywania na bieżąco zmian i uzupełnień w
planie pracy Rady Miasta Puszczykowa na rok 2020.
Maciej Krzyżański
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

