UCHWAŁA NR XIII/96/2019
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Nowodworskiego
na 2020r.
Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. 2019 r. poz. 511 z późn.zm.) oraz § 44 ust. 2 załącznika do uchwały Rady Powiatu
Nowodworskiego nr XVIII/102/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plan pracy na 2020r.:
1) Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych określony w załączniku nr 1 do
uchwały;
2) Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego określony
w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały
Nowodworskiego.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/Zdzisław Szmytkowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/96/2019
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 grudnia 2019r.

PLAN PRACY KOMISJI EDUKACJI, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO NA ROK 2020r.
1. Analiza sytuacji finansowej, stanu technicznego budynków oraz bieżącego Zaproszeni na
funkcjonowania:
posiedzenie Komisji:
1) Nowodworskiego Centrum Medycznego,
-kierownicy jednostek,
2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
-skarbnik powiatu,
3) Szkół Ponadpodstawowych,
-kierownik Wydziału
4) Domu Pomocy Społecznej,
Obsługi Szkół i
5) Warsztatów Terapii Zajęciowej,
Edukacji,
6) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
-Powiatowy Rzecznik
7) Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych,
Konsumentów.
8) Powiatowego Urzędu Pracy.
2. Dokonanie oceny sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowania na kierunki
kształcenia w szkołach ponadpodstawowych.
3. Analiza wykonania budżetu za 2019 rok.
4. Informacja na temat Powiatowej Giełdy Szkół.
5. Omówienie bieżących spraw oświatowych oraz kalendarza imprez kulturalno
– sportowych na 2020 rok.
6. Omówienie i analiza wyników egzaminów maturalnych oraz naboru do szkół
ponadpodstawowych powiatu nowodworskiego.
7. Spotkania wyjazdowe w szkołach powiatowych.
8. Realizacja uchwały dotyczącej pełnienia dyżurów aptek na terenie powiatu
nowodworskiego.
9. Problemy rodzin zastępczych z terenu powiatu.
10. Informacja nt. działalności powiatowego zespołu ds. orzekania o
niepełnosprawności.
11. Informacja PCPR nt kryteriów przyznawania pomocy w ramach środków
PFRON.
12. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw, uchwał przekazanych przez Radę
Powiatu, Zarząd Powiatu i inne Komisje.
13. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu powiatu
nowodworskiego.
14. Omówienie i analiza przygotowania placówek oświatowych do roku
szkolnego 2020/2021.
15. Analiza rekrutacji w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny
2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski.
16. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
17. Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.
18. Spotkania wyjazdowe komisji – analiza, wykonanie planowanych
remontów, zakupów wyposażenia w NCM.
19. Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach
zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji projektów
wdrażanych związanych z działalnością Komisji.
20. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na 2021 rok.
21. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok.
22. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji w roku 2020.
Komisja zastrzega sobie prawo zmiany zaproponowanej tematyki posiedzeń w wyniku niezależnych od Komisji
okoliczności.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/96/2019
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 grudnia 2019r.

PLAN PRACY KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH, INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA
PUBLICZNEGO NA 2020 ROK

II półrocze

I półrocze

TERMIN

TEMATYKA

OSOBY REFERUJĄCE I UWAGI

1.Bezpieczeństwo
a) bezpieczeństwo na terenie powiatu nowodworskiego w
2019 roku i zapoznanie się z działaniami i potrzebami KPP
Policji w zakresie prewencji i ruchu drogowego.
b)bezpieczeństwo na drogach publicznych, ich stan
techniczny, oznakowanie i organizacja ruchu.
2.Informacja
a)przebieg akcji zimowej na drogach powiatowych (wnioski i
spostrzeżenia)
b)przedstawienie stanu technicznego obiektów i urządzeń
zabezpieczających przed powodzią. Omówienie innych
zagrożeń (gwałtowne burze, wiatry, ulewy), które mogą
wystąpić i przygotowanie do ewentualnego zwalczania ich
skutków.
3.Bezpieczeństwo
a)Informacja Komendanta PSP dotycząca bezpieczeństwa
pożarowego na terenie powiatu nowodworskiego.
Sytuacja organizacyjna i jakość eksploatowanego sprzętu
przeciwpożarowego i ewentualne potrzeby w tym zakresie.
b)omówienie przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa
na wodach terenu powiatu nowodworskiego.

-Komendant
Powiatowy Policji
-Kierownik Wydziału
Inwestycji i Dróg
Powiatowych

4.Budżet
a) analiza i sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze
b)analiza z wykonania dochodów przez Wydział Komunikacji
i Transportu i Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych
5.Inwestycje
a)realizacja zadań inwestycyjnych na terenie powiatu w
2020r.
6. Bezpieczeństwo
a)informacja o realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa
żywności i bezpieczeństwa w zakresie hodowli zwierząt
i występujących zagrożeń związanych ze zwierzętami wolno
żyjącymi
7.Analiza budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok
8. Opracowanie planu pracy komisji na 2021 rok

-Skarbnik Powiatu
-Członek Zarządu
Kierownicy
Wydziałów

-Kierownik Wydziału
Zarządzania
Kryzysowego

-Komendant
Powiatowej
Państwowej Straży
Pożarnej
-Przedstawiciel WOPR
-Przedstawiciel
Powiatowej Straży
Rybackiej

-Członek Zarządu

-Powiatowy Lekarz
Weterynarii
-Dyrektor Powiatowej
Stacji Sanitarno Epidemiologicznej
-Skarbnik Powiatu
Komisja

Uwaga :
1. Komisja na wszystkich swoich posiedzeniach będzie opiniowała projekty uchwał budżetowych będących
w porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu Nowodworskiego.

2. Komisja na wniosek Zarządu Powiatu może na posiedzeniach zajmować się zmianami w budżecie
wymagającymi jej opinii.

