
Załącznik nr 7 do uchwały NR XLVII/792/17  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia  28 grudnia 2017 roku 

 

Plan Pracy 

Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

na 2018 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. Informacja na temat zagospodarowania, wykorzystania i remontów budynku 

Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu wraz z analizą kosztów 

ich utrzymania.  

3. Poszukiwanie nowego języka  teatralnego-  - nowych konwencji 

przedstawieniowych i sposobów  formatowania dzieła sztuki powstającego 

w środowisku mediów  cyfrowych, w ramach  Festiwalu Nowego Teatru.  

 

II kwartał: 

1. Informacja  o stanie realizacji przez  wojewódzkie  samorządowe  jednostki 

oświatowe projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata  2014- 2020 i programu  Erasmus + w  

2018 roku. 

2.  Wspierania  produkcji filmowych na terenie  województwa  podkarpackiego dzięki 

powstałemu w 2016r. Podkarpackiemu Regionalnemu Funduszowi Filmowemu. 

3. Wzbogacanie  i odnowienie  księgozbioru Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej  dzięki przystąpieniu  do Wieloletniego Programu Dotacyjnego 

Biblioteki Narodowej – zakup nowości  wydawniczych  do bibliotek publicznych, 

zatwierdzonego  przez MKiDN. Kreowanie mody  na czytanie  poprzez 

działalność  Dyskusyjnych Klubów Książki  na terenie  województwa 

podkarpackiego. 

4. System wspierania sportu  młodzieżowego  w Województwie  Podkarpackim 

i w Polsce  

  III kwartał: 



 1. Informacja  o stanie realizacji  przez Województwo Podkarpackie /Urząd    

Marszałkowski Województwa podkarpackiego / Departament  Edukacji, Nauki 

i Sportu  projektów stypendialnych  dla uczniów  szczególnie uzdolnionych  

w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa 

Podkarpackiego  na  lata  2014 – 2020 w 2018 roku. 

  2. Efekty z realizacji  trzyletniego  Programu  Bardzo Młoda Kultura 

w Województwie  Podkarpackim .  

 

IV kwartał: 

   1.Informacja o realizacji  zadań  oświatowych  w roku  szkolnym  2017/2018. 

    2.Prezentacja  innych  projektów  artystycznych realizowanych przez  Filharmonię 

Podkarpacką im. A. Malawskiego w Rzeszowie , w tym: spektakle  słowno – 

muzyczne, rozrywkowe, jazzowe , itp. 

     3.Informacja nt. stanu realizacji przedsięwzięć  inwestycyjnych  i remontowych  

wojewódzkich  instytucji kultury , ujętych  w kontrakcie Terytorialnym  dla 

Województwa  Podkarpackiego.  

4.Informacja  i omówienie  stanu realizacji prac konserwatorskich i robót 

remontowych realizowanych  przez Muzeum Okręgowe  w Rzeszowie  

w zabytkowym Spichlerzu w Zgłobniu  -  w celu  utworzenia  w tym obiekcie  

Regionalnej Skarbnicy Zabytków Archeologicznych. 

 

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 

 

 

 


