
Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji Kultury i Sportu w roku 2016 

 

Komisja Edukacji Kultury i Sportu obradowała w 2016 roku 11 razy w tym trzy razy 

wspólnie z Komisją Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej, 4 posiedzenia odbyły się w 

Urzędzie Miejskim a 7 było wyjazdowych – 5 szkół na terenie Gminy, Biblioteka Mosińska i 

Pałac w Rogalinie. Średnia frekwencja wyniosła ponad 92%, komisja przyjęła 30 wniosków. 

Komisja w 100% zrealizowała założony na 2016 rok plan pracy i zajmowała się 

następującymi tematami: 

1. Biblioteka Publiczna – główne zadania statutowe, plan pracy, kierunki rozwoju, 

sukcesy, zagrożenia. 

2. Spotkanie z przedstawicielami Samorządów Uczniowskich gimnazjów z terenu gminy. 

3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w 

placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mosina. 

4. Analiza wysokości płac pracowników administracji i obsługi w szkołach, dodatki 

motywacyjne i funkcyjne dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli.  

5. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwój kultury, sportu i edukacji w 2015 r. 

6. Plan rozwoju turystyki, w tym turystyka kulturalna. 

7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy organów samorządowych z 

organizacjami pozarządowymi 

8. Ocena realizacji wybranych projektów, które otrzymały dotację. 

9. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Mosina 

10. Plan i realizacja wybranych wydatków budżetowych w poszczególnych placówkach 

oświatowych w 2015 r 

11. Analiza wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2015 

12. Organizacja roku szkolnego 2016/17 na podstawie arkuszy organizacji pracy placówek 

oświatowych. 

13. Realizacja innowacji i eksperymentów pedagogicznych służących rozwojowi 

zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży. 

14. Współpraca gminnych szkół z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Puszczykowie, 

m.in.  ilość wydawanych orzeczeń o potrzebie nauczania specjalnego, indywidualnego, 

ilość opinii dla sześciolatków o odroczeniu podjęcia obowiązku szkolnego w 2015 r. 

15. Stan inwestycji oświatowych i plany w roku 2015. 

16. Wizyta w Pałacu w Rogalinie – oferta edukacyjna Pałacu. 

17. Analiza niezbędnych remontów i modernizacji placówek oświatowo – wychowawczych 

na terenie gminy, opracowanie obiektywnego rankingu potrzeb na rok 2017 

(szczegółowy) oraz ogólny na 2018. 

18. Wnioski Komisji do Budżetu na rok 2017. 



19. Analiza opracowania dotyczącego dostępnej liczby miejsc, w wieloletniej 

perspektywie, w szkołach i przedszkolach na terenie gminy z uwzględnieniem danych 

demograficznych. 

20. Mocne i słabe strony gminnych szkół w ocenie Kuratorium Oświaty i Wychowania. 

Korzyści dla szkół wynikające z przeprowadzonej w ostatnich trzech latach ewaluacji 

zewnętrznej.  

21. Analiza Informacji o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 

22. Analiza i opiniowanie projektu budżetu na rok 2017. 

23. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. 

24. Podsumowanie działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w 2016 roku. 

25. Zatwierdzenie planu pracy na 2017 

 


