
Załącznik nr 7 

do Uchwały Nr V/87/19 

Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego 

z dnia 25 lutego 2019 r. 

 

Plan  pracy 

Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

na 2019 rok. 

  I kwartał:  

1.Informacja na temat  projektu Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne /styczeń/. 

2.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych   

3.Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie - zasady realizacji 

i finansowania zadań Województwa, Miasta i Powiatu. 

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 /maj/. 

 2.Realizacja nowego zadania,  które zostało podjęte  przez CK w Przemyślu, tj. 

ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez różne  formy edukacji 

i udostępnianie  tegoż dziedzictwa w 2018 roku. 

  3.Muzeum Podkarpackie w Krośnie – prezentacja pozyskanych zbiorów 

( posiedzenie wyjazdowe). 

  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 2019 roku. 

 2. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – perspektywy rozwoju ( posiedzenie  

wyjazdowe). 

  .  

 



IV kwartał: 

 1.Informacja o realizacji  zadań  oświatowych  w roku  szkolnym  2018/2019. 

 2.Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych - perspektywy i plany 

funkcjonowania ( Muzeum Okręgowe w Rzeszowie). 

 

3. Prezentowanie własnych narodowych programów, poprzez różnorodne formy 

teatralne oraz inne dziedziny sztuki przez poszczególnych  przygranicznych 

partnerów projektu  w ramach nowo powstałej  koncepcji  pn. Międzynarodowy  

Festiwal Sztuk TRANS/MISJE w 2018r. 

      

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 

 

 


