
UCHWAŁA NR XXI/  /2019 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 
z dnia 20 grudnia 2019 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego na 2020 rok. 

 

Zgodnie art. 17 ust. 1 i 2 oraz z art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku                  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zmianami) w związku z 

§103 ust. 4 Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego przyjętego uchwałą Nr LIX/371/2018 

Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp.                  

z 2018 r. poz. 7407) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: 

§1. 

1. Zatwierdza się roczny plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady 

Powiatu Gnieźnieńskiego na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

2. Upoważnia się Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady 

Powiatu Gnieźnieńskiego do wprowadzania zmian w załączonym planie pracy 

Komisji, w przypadku zaistniałych potrzeb. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 

oraz Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

  

               Dariusz Pilak 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXI/  /2019 
RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 20 grudnia 2019 r. 

 
Zgodnie z §103 ust. 4 Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego przyjętego uchwałą Nr 

LIX/371/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 września 2018 r. (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 7407) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego jest zobowiązana do przedstawienia Radzie Powiatu rocznego 

planu pracy celem jego zatwierdzenia. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  



Załącznik do Uchwały Nr XXI/  /2019 
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 

z dnia 20 grudnia 2019 r.  

 

PLAN PRACY 

 KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU  

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO W 2020 ROKU 

 

 
TERMIN 

 
TEMATYKA 

 

20 stycznia 
(poniedziałek) 

 
1. Informacja w sprawie zadań zrealizowanych w zakresie kultury oraz sportu za 

rok 2019 i planów na  rok 2020. 
2. Kierunki kształcenia w szkolnictwie ponadpodstawowym planowane na rok 

szkolny 2020/2021. 
 
 

24 lutego 
(poniedziałek) 

1. Informacja na temat odbywania praktyk zagranicznych przez uczniów szkół 
branżowych. 

2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Gnieźnieński za 2019 r. 

23 marca 
(poniedziałek) 

1.Funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 w 
Gnieźnie. 
2.Rekrutacja absolwentów szkół podstawowych do gnieźnieńskich szkół 
ponadpodstawowych- oferta. 
3.Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu za rok 2019. 
 
  

20 kwietnia 
(poniedziałek) 

 

 
Ocena stanu zagrożeń wśród dzieci i młodzieży, działania profilaktyczne  
i prewencyjne podejmowane w gnieźnieńskich szkołach ponadpodstawowych  
i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Gnieźnieński oraz współpraca z instytucjami działającymi w tym zakresie – 
tendencje i efekty działań.   
 
(wspólne posiedzenie z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego) 
 

25 maja 
(poniedziałek) 

 
1. Analiza wykonania budżetu w działaniach dotyczących oświaty i wychowania, 
kultury oraz sportu za rok 2019. 
2. Wykorzystanie subwencji oświatowej w 2019 r. 
3. Informacja na temat środków finansowych przekazanych przez powiat 



gnieźnieński do szkół niepublicznych. 
 

 
15 czerwca 

(poniedziałek) 

 
1. Sukcesy uczniów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych i olimpiadach 
oraz zawodach sportowych i imprezach kulturalnych. 
2. Sprawozdanie z dokształcania doskonalenia zawodowego nauczycieli za rok 
2019. 
3.Informacja w zakresie postępu prac na placu budowy CK Estede w oparciu o 
realizację projektu „Zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury „Scena to dziwna” 
przy ul. Roosevelta 42 w Gnieźnie. 

21 września 
(poniedziałek) 

 
1. Wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat 
Gnieźnieński. 
2. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami Powiatu 
Gnieźnieńskiego na lata 2018-2021 za lata 2018-2019. 
 

26 października 
(poniedziałek) 

 
1. Realizacja zadań oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim w roku szkolnym 
2019/2020. 

2. Informacja dotycząca wyników egzaminów maturalnych i zawodowych. 
 

 
23 listopada 

(poniedziałek) 
 

 
 
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach prowadzonych przez Powiat 
Gnieźnieński w roku 2019/2020. 
2. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania oraz ich różnorodność  
w roku 2020/2021. 
3. Raport z realizacji strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z 
ujęciem produktów turystycznych na lata 2008-2020 (IV okres sprawozdawczy 
2017-2020 oraz w ujęciu całościowym). 
4. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2021. 
 

7 grudnia 
(poniedziałek) 

 
Zaopiniowanie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021 oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2021-2031. 
 
(wspólne posiedzenie z Komisją Finansową i Komisją Rewizyjną) 
 
 

 

 
 


