
Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji  

na rok 2020 

 

STYCZEŃ 

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady  

Powiatu Raciborskiego za 2019 r. 

2. Omówienie oraz przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji  

na  2020r.  

3. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu raciborskiego 

 

LUTY  

1.  Informacja na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat raciborski 

w 2019 r.  

2. Możliwości wykorzystania infrastruktury technicznej Zbiornika Racibórz Dolny do rozwoju 

turystyki w gminach powiatu Raciborskiego w tym turystyki rowerowej. 

3. Nagroda Starosty Raciborskiego Mieszko AD - dyskusja i wypracowanie stanowiska komisji 

nad dalszym funkcjonowaniem i formułą nagrody.  
4. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 

 

MARZEC  

1. Subwencja oświatowa a wydatki na rzecz szkół i placówek prowadzonych przez 

powiat raciborski w roku 2019 i 2020.  

2. Pensum nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach powiatu raciborskiego. 

3. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 

 

KWIECIEŃ  

 

1. Zamek Piastowski w Raciborzu - na jakim etapie jest koncepcja jego funkcjonowania 

przedstawiona w lipcu 2019 roku? 

2. Analiza budżetów szkół i placówek powiatu raciborskiego – wykonanie budżetu za 

rok 2019 oraz aktualny budżet na 2020 r.  

3. Wykorzystania środków z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i emerytów w 2019 

r. 

4. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 

 

MAJ  

1. Plany naborowe powiatu na rok szkolny 2020/2021.  

2. Informacja na temat wydatków powiatu raciborskiego na rzecz niepublicznych 

placówek oświatowych oraz działań kontrolnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

w zakresie wydatkowania tych środków.  

3. Informacja na temat działań związanych z procesem rekrutacji do szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat raciborski. 

4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez powiat raciborski. Informacja i analiza złożonych sprawozdań 

dyrektorów szkół z sposobu wykorzystania środków na doskonalenie nauczycieli w 

roku 2019 oraz informacja na temat złożonych zapotrzebowań w w/w zakresie.  

5. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 

 

 



CZERWIEC  

1. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu - funkcjonowanie jednostki oraz jej zakres 

działania. 

2. Analiza wykonania budżetu powiatu za rok 2019 w zakresie oświaty, kultury i sportu 

oraz w zakresie działań promocyjnych powiatu. 

3. Zadania inwestycyjne w zakresie oświaty planowane do wykonania w 2020 r. – 

zaawansowanie prac i plany w tym zakresie.  

4. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 

 

LIPIEC  

1. Analiza naboru w szkołach prowadzonych przez powiat raciborski.  

SIERPIEŃ  

1. Informacja na temat przygotowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych 

przez powiat raciborski do nowego roku szkolnego. 

2. Wydatki na kształcenie specjalne w ramach budżetów szkół i placówek powiatu 

raciborskiego - kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.  

3. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 

 

WRZESIEŃ 

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu - bieżące funkcjonowanie 

jednostki i jej zakres działania.  

2. Wykonanie budżetu powiatu raciborskiego za pierwsze półrocze roku 2020 w zakresie 

oświaty, kultury i sportu oraz działań promocyjnych.  

3. Analiza przeprowadzonego naboru do szkół i placówek oświatowych prowadzonych 

przez powiat raciborski na rok szkolny 2019/2020. 

4. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 

 

PAŹDZIERNIK 

1. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. 

2. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 

 

LISTOPAD 

1. Informacja i analiza realizacji zadań w zakresie kultury i sportu za I półrocze 2020 r. 

2. Informacja i analiza wyników egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych  

w szkołach prowadzonych przez powiat raciborski. 

3. Projekt budżet powiatu raciborskiego na 2021 rok ze szczególnym uwzględnieniem 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat raciborski oraz działań 

promocyjnych. 

4. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu. 

 

GRUDZIEŃ 

1. Projekt budżetu powiatu raciborskiego na 2021 rok. 

2. Omówienie materiałów na sesję rady powiatu.   

 
            Adrian Plura 

 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu i Promocji 

Rady Powiatu Raciborskiego 


