
Załącznik Nr 7 do uchwały NR XLI/818/13 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

Plan Pracy 
Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
na 2014 rok 

 

I kwartał: 

1. Informacja o realizacji zadań Podkarpackiego Centrum  Edukacji Nauczycieli 
w Rzeszowie  w kontekście oczekiwań i potrzeb nauczycieli w województwie . 

2. Galeria Sztuki Współczesnej – jako miejsce działalności wystawienniczej 
regionalnych twórców, promocji kultury wizualnej oraz tworzenia warunków dla 
rozwoju zainteresowań w zakresie profesjonalnych sztuk plastycznych, 
fotografiki i architektury. 

3. Modernizacja budynku Centrum Kulturalnego  w Przemyślu – zadanie 
realizowane przy udziale  środków z  RPO WP – wydatkowane  środki, 
uzyskane  efekty, w tym korzyści dla prowadzonej działalności. 

4. Zadania Sejmiku  Województwa Podkarpackiego w zakresie  realizacji sportu 
dzieci i młodzieży.  

II kwartał: 

1. Polityka Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakresie ochrony 
i opieki nad zabytkami. . 

2. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych do aplikowania  w ramach 
nowej perspektywy  finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 20120..  

3. Kierunki  i programy wsparcia  dla  młodzieży uzdolnionej w  województwie.  

III kwartał: 

1. Informacja o sytuacji finansowej jednostek oświatowych w kontekście założeń 
do budżetu 2015 roku. 

2. Informacja nt. dorocznych nagród  za osiągnięcia  w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz stypendiów osobom 
zajmujących się  twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną 
dóbr kultury przyznanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w 2014 
roku. 

3. Raport o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej szkół  w województwie 
podkarpackim. 
 
 



IV kwartał: 

1. Informacja o wynikach konkursów na stanowiska dyrektorów instytucji 
jednostek oświatowych. 
 

2. Informacja  o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014. 
3. Informacja na temat efektów realizacji projektów systemowych PO KL 

w zakresie edukacji ( projekty EN i PCEN). 
4. Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów 

w Markowej – przebieg inwestycji, założenia programowe. 

 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.   

 

 

 

 

  

 

 

 


