
Załącznik nr 7 do uchwały NR V/94/15 
 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 23 lutego 2015 r. 

Plan Pracy 
Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
na 2015 rok 

 

I kwartał: 

1.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Województwo Podkarpackie./luty 2015/ 

   2.Kulturotwórcza działalność Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.  

    / luty 2015/.  

 3.Wojewódzkie muzea a nowoczesne muzealnictwo – stan obecny, zagrożenia 

perspektywy rozwoju w kontekście I Kongresu Muzealników Łódź 2015  

(z udziałem dyrektorów muzeów, których organizatorem jest Samorząd 

Województwa Podkarpackiego ) /marzec  2015/. 

4.Wyjazdowe posiedzenie Komisji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 
w Lubaczowie. 

5.Organizacja i funkcjonowanie sportu dzieci i młodzieży w Polsce oraz jego 
finansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego. 

II kwartał: 

1.Wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa   

Podkarpackiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego./kwiecień  

2015/. 

2.Promocja instytucji kultury, zjawisk w kulturze oraz osiągnięć twórców, w tym 

laureatów nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury 

oraz stypendystów Marszałka Województwa Podkarpackiego / maj  2015r/. 

3.Wojewódzkie muzea na wolnym powietrzu – stan obecny i perspektywy rozwoju 

/czerwiec  2015/. 

4. Baza sportowa w województwie  podkarpackim. 



III kwartał 

1.Analiza stanu realizacji i przygotowań do otwarcia i funkcjonowania budowanego 

Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów 

w Markowej / lipiec / 

     2.Omówienie oferty kulturalnej przygotowanej przez wojewódzkie instytucje kultury 

na okres wakacji letnich / sierpień/. 

3.Plany repertuarowe na sezon 2015/2016 instytucji artystycznych prowadzonych 

przez Samorząd Województwa Podkarpackiego /wrzesień/. 

4.Informacja nt. indywidualnych i zbiorowych nagród Zarządu Województwa 

Podkarpackiego przyznanych w 2015 roku za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, stypendiów twórczych 

przyznanych w 2015 roku oraz złożonych wnioskach o odznaczenia Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta RP. Propozycje dotyczące 

wprowadzenia zmian w uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

w sprawie przyznawania nagród Zarządu województwa Podkarpackiego za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury /wrzesień/. 

5.Informacja o wynikach konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek 
oświatowych / wrzesień / 

6. Informacja o stanie realizacji projektów finansowanych  ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych 
przez  Województwo Podkarpackie. 

IV kwartał: 

1. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym         
2014/2015./październik/. 

 2.Rewitalizacja i remonty zabytkowych budynków Muzeum – Zamku w Łańcucie – 

zaawansowanie projektu OR-KA II dotyczącego budynku głównego Zamku  

i przygotowanie następnych zadań / październik.  2015r/.  

3.Upowszechnienie kultury – działalność i efekty Wojewódzkiego Domu Kultury  

     w Rzeszowie i Centrum Kulturalnego w Przemyślu./ listopad 2015/. 

4.Efektywność wojewódzkich instytucji kultury w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł 

finansowania w 2015 roku / grudzień 2015 r/. 

 



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.   

 

 

 

 

  

 
   

 

 

 


