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Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej Kalisza na 2017 rok.

 Opiniowanie:
 bieżących projektów uchwał,
 informacji o stopniu zaawansowania programów wieloletnich za rok
2016,
 propozycji do nagród w dziedzinie kultury oraz sportu.
 sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach
powiatu za 2016 rok,
 informacji o przebiegu wykonania budżetu Kalisza – Miasta
na prawach powiatu za I półrocze 2017 roku oraz informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym
przedsięwzięć, o których mowa w art. 223 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych,
 Podsumowanie i analiza wszystkich wniosków Komisji składanych w
2016 roku.
 Współpraca z:
- Wydziałem Edukacji UM Kalisza
- Wydziałem Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM Kalisza
- Ośrodkiem Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
- wszystkimi instytucjami kultury
 Typowanie przedstawicieli komisji do prac w komisjach konkursowych
miasta.
 Struktura i funkcjonowanie sieci (kontynuacja):
- przedszkoli
- szkół podstawowych
- szkół gimnazjalnych
- szkół ponadgimnazjalnych (połączone z wizytami ww. placówkach).
 Zbieranie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych (ref.
Naczelnik Wydziału Edukacji).
 Informacje o funkcjonowaniu i dotowaniu niepublicznych placówek
oświatowych.
 Informacje i oceny dot. zimowego i letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży.

 Ocena efektów funkcjonowania uchwały „dotyczącej zasad i trybu
postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych
do rejestru zabytków nie stanowiących własność Miasta Kalisza
oraz realizacji prac konserwatorskich, dotowanych przez Miasto.
 Inwestycje oświatowe i sportowe – potrzeby i stopień zaawansowania
prac (ref. Pracownicy Wydziału Rozbudowy Miasta i inwestycji ). Wizyty
na placach budowy i miejscach remontów.
 Sprawozdanie Koordynatora oddziału matury międzynarodowej .
 Funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej – wizyta w jednostce po
remoncie filii Nr 9.
 Zapoznanie się z działalnością Młodzieżowego Domu Kultury – wizyta
w placówce.
 Współpraca Miasta Kalisza z instytucjami marszałkowskimi: Muzeum
Okręgowym Ziemi Kaliskiej oraz Centrum Kultury i Sztuki – wizyta w
jednostkach.
 Funkcjonowanie i bieżąca działalność Muzeum Historii Szczypiorna –
posiedzenie wyjazdowe.
 Rozpowszechnianie lekkiej atletyki w kaliskich szkołach i klubach
sportowych w kontekście wybudowania nowego stadionu.
 Przystań wodna – koncepcja zagospodarowania terenu.
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