Plan pracy Komisji ds. Zdrowia,Opieki Społecznej,Kultury i
Sportu na 2018 r.
Styczeń
1-Sprawozdanie z pracy Komisji w 2017 roku.
2-Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.
3-Sprawozdanie z przebiegu imprez sportowych, akcji,które zostały przeprowadzone na terenie
Gminy w 2017 roku.
4-Zapoznanie się z przebiegiem zajęć organizowanych podczas ferii zimowych dla dzieci i
młodzieży.
5-Spotkanie z kierownikiem GOSIR w sprawach:
-koszty utrzymania obiektu.
-obecna oferta zajęć dla mieszkańców i nowe możliwości poszerzenia zakresu działalności.

Luty
1-Zapoznanie się z harmonogramem imprez, akcji i zawodów sportowych w 2018 r. o zasięgu
gminnym i powiatowym.
2-Omówienie założeń do projektu programu „odnawialne źródła energii „(fotowoltaika)
3- Zapoznanie się z wynikami przeprowadzonej ankiety.

Marzec
1-Spotkanie z Dyrektorem GOK na terenie placówki w sprawach:
-koszty utrzymania placówki
-wizytacja placówki
-możliwości rozwoju i poszerzenia oferty zajęć dla mieszkańców naszej Gminy.
-omówienie inwestycji dotyczącej przebudowy kotłowni C.O.

Kwiecień
1-Spotkanie z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej na temat bezpieczeństwa w Gminie.
2-Rozliczenie akcji „Zima”
3-Letnie utrzymanie dróg.

Maj
1-Spotkanie z Głównym Specjalistą do Spraw Edukacji.
2-Omówienie organizacji roku szkolnego 2018/2019

Czerwiec
1-Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
2-Informacja Wójta Gminy na temat realizacji budżetu za I półrocze.
3-Informacja Wójta Gminy na temat działalności Metropolii Górnośląsko – Zagłębiowskiej.
4-Zapoznanie się z planem organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Lipiec
1-Zapoznanie z harmonogramem obchodów „Dni Chełmu Sląskiego” w 2018 r.
2-Omówienie zakresu remontu boiska przy SP nr.2

Sierpień
1-Wizytacja nowo otwartego parku obok przedszkola.
2-Koszt inwestycji.
3-Zagospodarowanie terenu.
4-Budowa siłowni napowietrznej oraz placu zabaw.

Wrzesień
1-Spotkanie z Kierownikiem GOPS.
-koszty utrzymania.
-zakres działalności.
2-Opracowanie wniosków do budżetu Gminy na 2019 rok.

Październik
1-Spotkanie z Dyrektorami placówek oświatowych
2-Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018

Listopad
1-Sprawozdanie z pracy Komisji w kadencji 2014-2018 r.

Ponadto Komisja ds. Zdrowia,Opieki Społecznej,Oświaty , Kultury i Sportu
będzie opiniować projekty uchwał wnoszone przez osoby uprawnione ,
zajmować stanowisko w sprawach bieżących oraz rozpatrywać składane wnioski
i zapytania

