
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/294/19 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 23 grudnia 2019 r. 

Plan Pracy 
Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
na 2020 rok 

  I kwartał: 

1.Informacja - wzbogacenie oferty kulturalnej Filharmonii Podkarpackiej im. 

A .Malawskiego w Rzeszowie po objęciu współprowadzenia przez  Ministra 

Kultury  i Dziedzictwa Narodowego. 

2.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach  awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Województwo Podkarpackie /luty/. 

 II kwartał 

1. Informacja -sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w województwie  

podkarpackim poprzez otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych 

Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2020 r – wyniki konkursów. 

2.Podkarpacki Informator Kulturalny – prezentacja strony internetowej informatora – 

nowego narzędzia promocji wydarzeń , miejsc i zjawisk dotyczących kultury  

w województwie. 

    3.Informacja  o stanie realizacji przez  wojewódzkie  samorządowe  jednostki 

oświatowe projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata  2014- 2020 i innych programów w 2020 

roku. 

   III kwartał: 

 1.Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - informacja  

o portalu prezentującym zdigitalizowane  zbiory dziedzictwa kresowego. 

 2.Muzeum Podkarpackie w Krośnie – prezentacja pozyskanych zbiorów oraz 

omówienie  stanu realizacji robót inwestycyjno – modernizacyjnych dotyczących 

rozbudowy obiektów Muzeum /posiedzenie wyjazdowe/. 

3. Promocja Województwa Podkarpackiego poprzez przyznane w 2020 roku nagrody 

Marszałka Województwa pn. „Artystyczny Znak Podkarpacia” za osiągnięcia  

w działalności twórczej, artystycznej, upowszechniania kultury, ochronie 

materialnego i niematerialnego dziedzictwa  narodowego oraz honorowe nagrody 

Marszałka Województwa pn. „Mecenas Kultury  Województwa  Podkarpackiego” 

za udzielane  wsparcie  na rzecz rozwoju indywidualnej  lub zbiorowej twórczości 

artystycznej, szczególnie  w zakresie  upowszechniania i ochrony dziedzictwa 

kulturowego znacząco promujących polską kulturę za granicą. 



4.Informacja  dotycząca  dotacji udzielonych z budżetu Województwa 

Podkarpackiego na zadanie  mające na celu podniesienie poziomu sportowego 

zawodników Województwa Podkarpackiego. 

5.Informacja o stanie realizacji przez Województwo Podkarpackie /UMWP/  

Departament  Edukacji, Nauki i Sportu projektów stypendialnych dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych  w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020  w 2020 roku. 

IV kwartał: 

1.Informacja o realizacji  zadań  oświatowych  w roku  szkolnym  2019/2020. 

2.Realizacja zadania pn. Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu – Muzeum 

Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. 

3.Utworzenie podkarpackiego centrum nauki – omówienie realizacji zadania . 

4.Indeks Kultury – przedstawienie założeń, wniosków z realizacji oraz planów 

rozwoju konferencji prezentującej aktualny stan wiedzy na temat zagadnień 

dotyczące kultury  w wymiarze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. 

  

Uwagi. 

1.Powyższy plan pracy jest planem ramowym – zawarta w nim tematyka spotkań      

wyznacza główne kierunki działań Komisji. 

2.Posiedzenia  Komisji uwzględniają w porządku obrad opiniowanie  uchwał oraz 

omawianie spraw bieżących. 

3.Częstotliwość  spotkań Komisji może ulec zmianie w zależności od bieżących 

potrzeb. 

4.Członkowie Komisji wyrazili gotowość   współpracy i organizacji posiedzeń  

z innymi komisjami w oparciu  o wspólne płaszczyzny problemowe. 

5. Kolejność i czas realizacji niektórych tematów założonych w planie  pracy może 

ulec zmianom ze względów organizacyjnych. 

6. Na spotkania Komisji zapraszane będą osoby merytorycznie  odpowiedzialne  za 

omawiany temat. 

  7. Komisje mogą odbywać swoje posiedzenia w siedzibach jednostek edukacji i kultury 

podległych Sejmikowi.   

 

     Przewodnicząca  Komisji 

              Anna  Huk 

 


