PLAN PRACY KOMISJI SPORTU I REKREACJI RADY MIEJSKIEJ
W ŁĘCZYCY NA ROK 2016
Lp.

Miesiąc

Tematyka

Luty

1. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Sportu
i Rekreacji na 2016 rok.
2. Sprawy dotyczące stowarzyszeń sportowych.
3. Zapoznanie się z działalnością sportową nowego
stowarzyszenia sportowego pod nazwą „ Miejski
Międzyszkolny Klub Sportowy Łęczyca”.

2.

Marzec

1. Informacja na temat stanu technicznego
obiektów sportowych na terenie miasta Łęczyca
przed sezonem wiosenno- letnim 2016r.
2. Informacja na temat przyznania wysokości
dotacji celowych oraz rodzaju zadań zleconych
do realizacji w 2016 roku z zakresu wspierania
i
upowszechniania
kultury
fizycznej
stowarzyszeniom sportowym działającym na
terenie miasta Łęczyca.
3. Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej w 2015 roku przez stowarzyszenia
sportowe i rozliczenia otrzymanych na ten cel
dotacji celowych.

3.

Kwiecień

1. Informacja na temat harmonogramu korzystania
z obiektów sportowych „Moje Boisko- ORLIK”
przy Szkole Podstawowej Nr 3 i 4 w Łęczycy.
1. Omówienie działalności bieżącej stowarzyszeń
sportowych działających na terenie miasta
Łęczyca.
1. Informacja na temat przygotowań i organizacji
wakacji letnich w zakresie działań sportowych:
- zapoznanie z dostępnością obiektów
sportowych,
- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży na
terenie miasta,
- organizacja letnich obozów sportowych.

1.

4.

Maj

5.

Czerwiec

6.

Lipiec/ sierpień

1. Sprawozdanie z realizacji w I półroczu imprez
sportowych objętych kalendarzem imprez

7.

Wrzesień

1.

2.

8.

Październik

1.

9.

Listopad

1.

10.

Grudzień

1.

sportowych pod patronatem Burmistrza Miasta
Łęczyca przez Wydział Promocji, Oświaty,
Kultury i Sportu.
Sprawozdanie z realizacji przeprowadzonych
w okresie wakacji letnich działań sportowych na
terenie miasta Łęczyca.
Opracowanie wniosków i założeń do projektu
budżetu Miasta Łęczyca na rok 2017 w zakresie
działania Komisji.
Zaopiniowanie projektu uchwały Burmistrza
Miasta Łęczyca w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy
Gminy
Miasto
Łęczyca
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2017 w zakresie działań
komisji.
Sprawozdanie z realizacji w II półroczu 2016 roku
imprez sportowych objętych kalendarzem
imprez sportowych pod patronatem Burmistrza
Miasta Łęczyca przez Wydział Promocji, Oświaty,
Kultury i Sportu i stowarzyszenia sportowe.
Zaopiniowanie projektu uchwały Burmistrza
Miasta Łęczyca w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017 w zakresie
działań Komisji.

Plan pracy Komisji należy traktować jako otwarty z możliwością wprowadzenia innych
bieżących spraw i tematów. Do zadań Komisji należy ponadto analiza i opiniowanie
projektów Uchwał Burmistrza Miasta, Rady Miejskiej i Radnych oraz analiza materiałów
sesyjnych.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
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