Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXX/548/16
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan Pracy
Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
na 2017 rok
I kwartał
1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Województwo Podkarpackie /luty/.
2. Sprawozdanie z wykorzystania środków na inwestycje sportowe realizowane w
ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego- za 2016
rok. / marzec/.
3. Informacja na temat stanu zaawansowania prac dotyczących podziału Muzeum –
Zamek w Łańcucie

w wyodrębnienia samodzielnej instytucji kultury w oparciu o

Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Umów w Markowej //marzec/.

II kwartał:
1. System

wspierania

sportu

młodzieżowego

na

szczeblu

krajowym

oraz

w Województwie Podkarpackim / kwiecień/.
2. Informacja na temat przygotowań Muzeum – Zamku w Łańcucie
następnych zadań dotyczących remontu i

prac

do realizacji

konserwatorskich kolejnych

budynków i obiektów dawnej Ordynacji Łańcuckiej /kwiecień/.Poszerzenie oferty
kulturalnej muzeum na świeżym powietrzu poprzez wzbogacenie jego zasobów o
kolejne obiekty na przykładzie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku /maj/.
3. Pałac myśliwski w Julinie – informacja o stanie zachowania obiektu, źródłach
finansowania prac restauracyjnych, dalszych losach /maj/.
4. Promocja w kraju i poza granicami dokonań artystycznych twórców indywidualnych
w zakresie profesjonalnych sztuk plastycznych, fotografiki i architektury ( Galeria
Sztuki Współczesnej w Przemyślu) /czerwiec/.
5. Wizyta Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w placówkach edukacyjnych na
Ukrainie i miejscach polskiej pamięci narodowej.
III kwartał:

1.Działalność impresaryjna
w Rzeszowie / sierpień/.

Filharmonii

Podkarpackiej

2.Wyniki konkursów ofert na realizację zadań
Podkarpackiego w zakresie kultury / wrzesień/.

im.

A.

publicznych

Malawskiego
Województwa

IV kwartał:
1.Informacja o stanie realizacji projektów z zakresu edukacji i nauki finansowanych ze
środków UE, realizowanych przez Województwo Podkarpackie/ Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego o raz informacja o realizacji zadań oświatowych
w roku szkolnym 2016/2017 /październik/.
2.Działalność dyskusyjnych Klubów Filmowych: „Filmiarnia”
w CK w
Przemyślu./październik/.
3.Informacja dotycząca stanu realizacji zadania pn. „Podziemna Trasa Turystyczna” w
Przemyślu”- projekt realizowany w partnerstwie Muzeum Narodowego Ziemi
Przemyskiej z Gminą Miasto Przemyśl /grudzień/.
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.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Bartnik

