Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji za 2019 r.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji została powołana uchwałą
Nr I/3/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2018r.
W skład Komisji wchodzą następujące osoby:
1. Trynda Jacek-przewodniczący komisji
2. Bugaj Eugeniusz
3. Doroszuk Elżbieta
4. Giewon Andrzej-wiceprzewodniczący komisji
5. Jakubiec-Bartnik Beata
6. Jastrzębska Zofia
7. Jęczalik Norbert
8. Skinder Małgorzata
9. Skotniczna Iwona
10. Szlenk Tomasz
Komisja w 2019r. realizowała plan pracy zatwierdzony Uchwałą
Nr II/13/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 27 grudnia 2018 r.
W 2019r. ogółem odbyło się 10 posiedzeń komisji, w tym 1 połączone
posiedzenie wszystkich komisji.
Plan pracy komisji obejmował:
-informację na temat zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży „Zima
w mieście” oraz proponowane formy wypoczynku w okresie wakacji letnich,
-informację na temat realizacji w 2018r. oraz planowane na 2019r. inwestycje,
remonty i imprezy sportowo-rekreacyjne w MDK i MOSiR,
-sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za
2018r.,
-analizę sprawozdania finansowego za 2018r. oraz I półrocze 2019r. MOSiR
i MDK,
-zaopiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych i przedszkoli,
-informację dotyczącą rozpoczęcia roku szkolnego i funkcjonowania Szkoły
Muzycznej,
-informację na temat stanu i funkcjonowania infrastruktury sportoworekreacyjnej ze wskazaniem kosztów utrzymania oraz niezbędnych remontów
i inwestycji,
-informację na temat prac niezbędnych do wykonania w szkołach w okresie
wakacji w celu przygotowania do roku szkolnego 2019/2020,
-osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myszków;
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-informację na temat podejmowanych działań profilaktycznych w szkołach
i placówkach oświatowych zapobiegających patologii społecznej dzieci
i młodzieży;
- informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za rok szkolny
2018/2019,
-temat konieczności modernizacji oczyszczalni ścieków (komisja w terenie),
- opracowanie planu pracy komisji na 2020r.,
- zaopiniowanie projektu budżetu na 2020r.
Komisja spotkała się również z przedstawicielami stowarzyszeń biorących
udział w konkursach ofert na udzielenie dotacji z budżetu miasta Myszków.
W posiedzeniach komisji brali udział zaproszeni goście: Burmistrz, Skarbnik,
dyrektorzy jednostek podległych, kierownicy wydziałów merytorycznych UM.
W 2019r. komisja skierowała 6 pisemnych wniosków do Burmistrza Miasta.
Przyjęty przez Komisję plan pracy został zrealizowany.

LISTA OBECNOŚCI
z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
w 2019r. ( 10 posiedzeń)
1. Trynda Jacek-0 nieobecności
2. Bugaj Eugeniusz-0 nieobecności
3. Doroszuk Elżbieta-0 nieobecności
4. Giewon Andrzej-0 nieobecności
5. Jakubiec-Bartnik Beata-0 nieobecności
6. Jastrzębska Zofia-0 nieobecności
7. Jęczalik Norbert-0 nieobecności
8. Skinder Małgorzata-0 nieobecności
9. Skotniczna Iwona-1 nieobecność usprawiedliwiona
10. Szlenk Tomasz-0 nieobecności
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