
UCHWAŁA NR XXIV/11/12
RADY POWIATU W STASZOWIE

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Staszowie na 2012 rok 

Na podstawie art. 17 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 3 Regulaminu Komisji 
Rady stanowiącego załącznik Nr 5 do Statutu Powiatu Staszowskiego (Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego z 2002 roku Nr 21 poz. 273) Rada Powiatu w Staszowie uchwala co 
następuje: 

§ 1. 1. Rada Powiatu w Staszowie zatwierdza plany pracy Stałych Komisji Rady ustalonew 
załączniku do niniejszej uchwały. 

2. W przypadku dokonania przez Komisję Rady w okresie między sesjami zmiany w kolejności 
realizowanych tematów ustalonych w planie pracy lub też podjęcia dodatkowych tematów, Komisja 4 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym Komisji Stałych Rady Powiatu 
w Staszowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Damian Sierant
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Załącznik  

do Uchwały Nr XXIV/11/12 

Rady Powiatu w Staszowie 

z dnia 26 marca 2012 roku 

 

I. PLAN PRACY 

Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

na 2012 rok 

Lp. 
Termin 

posiedzenia 
Tematyka 

1. styczeń 
Opiniowanie projektów uchwały dotyczących budżetu i spraw finansowych. Sprawy 

różne. 

2. luty 

Informacja o przygotowaniu inwestycji do realizacji w 2012 roku oraz 

zabezpieczeniu finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych 

przez powiat. 

Opiniowanie projektów uchwał dotyczących budżetu i spraw finansowych. Sprawy 

różne. 

3. marzec 

Informacja dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o wykonaniu planu rzeczowo- 

finansowego na drogach w roku 2011 i przygotowania do realizacji tych zadań 

w roku 2012. 

Opiniowanie projektów uchwał dotyczących budżetu i spraw finansowych. Sprawy 

różne. 

4. kwiecień 

Analiza sprawozdania finansowego z realizacji budżetu powiatu za rok 2011. 

Zaopiniowanie projektu uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego 

z wykonania budżetu powiatu za rok 2011 oraz udzielenia z tego tytułu absolutorium 

dla Zarządu Powiatu. 

Opiniowanie projektów uchwał dotyczących budżetu i spraw finansowych. Sprawy 

różne. 

5. czerwiec 

Przyjęcie informacji o uzyskanych środkach z programów UE i innych źródeł 

zagranicznych na realizację planowanych zadań inwestycyjnych w 2012 roku i lata 

następne. 

Zaopiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2011 rok. 

Opiniowanie projektów uchwał dotyczących budżetu i spraw finansowych. Sprawy 

różne. 

6. wrzesień 

Ocena realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku.  

Realizacja planu wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze 

środków UE oraz innych źródeł zagranicznych. 

Opiniowanie projektów uchwał dotyczących budżetu i spraw finansowych. Sprawy 

różne. 

7. październik 

Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu 

Staszowskiego za rok 2012. 

Opiniowanie projektów uchwał dotyczących budżetu i spraw finansowych. Sprawy 

różne. 

8. grudzień 
Zaopiniowanie wykonania budżetu za 2012 rok. Realizacja planu prac Komisji za 

2012 rok. Przyjęcie projektu planu pracy na 2013 rok. 

 

Komisja na każdym posiedzeniu zajmuje się analizą i opiniowaniem projektów uchwał wnoszonych przez 

Zarząd Powiatu i inne uprawnione organy. 

Plan pracy jest otwarty, może być uzupełniany i aktualizowany w zależności od potrzeb i występujących 

problemów. Podobnie terminy realizacji mogą być zmieniane i dostosowywane do sytuacji bieżącej 

i planu pracy Rady Powiatu. 
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II. PLAN PRACY 

Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji Powiatu 

na 2012 rok 

 

Lp. 
Termin 

posiedzenia 
Tematyka 

1. luty 

Opracowanie planu pracy komisji na rok 2012. 

Zapoznanie się z układem wykonawczym w zakresie drogownictwa. 

Sprawy bieżące. 

2. marzec 

Ocena stanu dróg po sezonie zimowym i określenie najważniejszych potrzeb 

remontowych na 2012 rok. 

Zapoznanie z planami inwestycyjnymi oraz remontowymi na drogach 

powiatowych w roku 2012. 

Sprawy bieżące. 

3. maj 

Informacja z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok – zaopiniowanie projektu 

uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Staszowie. 

Sprawy bieżące. 

4. czerwiec 

Informacja na temat planu realizacji inwestycji w 2012 roku i latach 

następnych. 

Informacja o stanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych. 

Zapoznanie z zaawansowaniem prac przy inwestycji „Budowa Centrum 

Sportowego w Staszowie”. 

Sprawy bieżące. 

5. wrzesień 

Zapoznanie się z realizacją budżetu powiatu staszowskiego za I półrocze 2012 

roku. 

Ocena stanu dróg powiatowych, informacja o przebiegu realizacji zamierzeń za 

2012 rok. 

Sprawy bieżące. 

6. październik 

Informacja na temat działalności promocyjnej powiatu, współpracy i kontaktach 

zagranicznych. 

Sprawy bieżące. 

7. listopad 
Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg. 

Sprawy bieżące. 

8. grudzień 

Podsumowanie pracy Komisji za 2012 rok. 

Opracowanie planu pracy na 2013 rok. 

Analiza budżetu powiatu na 2013 rok. 

Sprawy bieżące. 

 

Komisja na każdym posiedzeniu zajmuje się analizą i opiniowaniem projektów uchwał wnoszonych przez 

Zarząd Powiatu i inne uprawnione organy. 

Plan pracy jest otwarty, może być uzupełniany i aktualizowany w zależności od potrzeb i występujących 

problemów. Podobnie terminy realizacji mogą być zmieniane i dostosowywane do sytuacji bieżącej 

i planu pracy Rady Powiatu. 
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III. PLAN PRACY 

Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki 

na 2012 rok 

 

Lp. 
Termin 

posiedzenia 
Tematyka 

1. styczeń 

Informacje na temat prac związanych z Regulaminem wynagradzania 

nauczycieli w 2012 roku. 

Informacje na temat zmian w przepisach oświatowych wprowadzanych i 

planowanych w latach 2012-2015. 

Prace nad projektem przystąpienia do projektu systemowego w ORE 

doskonalenia nauczycieli. 

Prace nad organizacją Powiatowego Centrum Sportu. 

2. luty 

Prace nad organizacja roku szkolnego 2012/2013 w placówkach oświatowych 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Staszowski. 

Informacje dotyczące wdrażania projektu poprawa jakości doskonalenia 

nauczycieli. 

Prace nad projektem wydatków budżetowych w szkołach i placówkach 

oświatowych. 

3. marzec 

Ocena oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w obliczu rekrutacji 

kandydatów do klas I-szych na rok 2012/2013. 

Analiza zadań modernizacyjno-inwestycyjnych w obiektach oświatowych na 

lata 2012-2014. 

Informacja o realizacji zadań przez RDD w Połańcu. 

4. kwiecień 

Analiza możliwości i sposobów pozyskiwania środków UE na finansowanie 

zajęć pozalekcyjnych. 

Analiza możliwości i sposobów pozyskiwania środków UE na finansowanie 

innych zadań związanych z oświatą, wychowaniem, kulturą, sportem 

i turystyką. 

Informacja o zrealizowanych zajęciach dodatkowych z przedmiotów 

maturalnych finansowanych ze środków powiatu i innych. 

5. maj 

Informacja na temat współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w 

Staszowie oraz analiza problemów uzależnień i zagrożeń patologicznych 

wśród młodzieży szkolnej. 

Informacja na temat przygotowania do rekrutacji na rok szkolny 2012/2013. 

Informacje na temat organizacji Powiatowego Centrum Sportu. 

6. czerwiec 

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie na temat bezrobocia 

wśród absolwentów szkól ponadgimnazjalnych z uwzględnieniem rankingu  

zawodów nadwyżkowych i deficytowych. 

Analiza planów w zakresie prac remontowych i inwestycyjnych w oświacie. 

Informacja o przebiegu rekrutacji na rok szkolny 2012/2013. 

Informacja na temat postępu prac przy budowie Powiatowego Centrum 

Sportu. 
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7. wrzesień 

Ocena i przyjęcie informacji o przygotowaniu placówek oświatowych do 

funkcjonowania w roku szkolnym 2012/2013. 

Ocena i przyjęcie informacji o przygotowaniu Powiatowego Centrum Sportu 

do funkcjonowania w roku szkolnym 2012/2013. 

Ocena wyników rekrutacji w roku szkolnym 2012/2013. 

Analiza i ocena egzaminu maturalnego 2012 w poszczególnych placówkach. 

Analiza i ocena wyników egzaminu zawodowego 2012 w poszczególnych 

placówkach. 

Prace nad projektem wydatków budżetowych w szkołach i placówkach na rok 

2013. 

8. październik 

Analiza wykonania budżetu szkół i placówek za III kwartały 2012 roku. 

Informacje na temat pozyskiwania przez szkoły i placówki oświatowe 

środków pochodzących z UE. 

9. listopad 

Ocena stopnia realizacji planu wydatków finansowych z zakresu kultury 

i sportu powiatu staszowskiego. 

Informacja na temat funkcjonowania Powiatowego Centrum Sportu. 

10. grudzień 

Analiza wykonania budżetu oświatowego za 11 miesięcy. 

Analiza projektu budżetu na 2013 rok. 

Opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok. 

 

 

Komisja na każdym posiedzeniu zajmuje się analizą i opiniowaniem projektów uchwał wnoszonych przez 

Zarząd Powiatu i inne uprawnione organy. 

Plan pracy jest otwarty, może być uzupełniany i aktualizowany w zależności od potrzeb i występujących 

problemów. Podobnie terminy realizacji mogą być zmieniane i dostosowywane do sytuacji bieżącej 

i planu pracy Rady Powiatu. 
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IV. PLAN PRACY 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej 

na 2012 rok 

 

Lp. 
Termin 

posiedzenia 
Tematyka 

1. styczeń 

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu w 2012 roku. 

Sprawy wniesione. 

2. luty 

Zapoznanie się z aktualną sytuacją szpitala w zakresie podpisanych umów na 

świadczenie usług na 2012 rok oraz bieżącą sytuacją finansową. 

Sprawy bieżące, opiniowanie bieżących projektów uchwał. 

3. marzec 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i podległych 

placówek za okres sprawozdawczy. 

Zapoznanie z działalnością Rodzinnego Domu Dziecka w Połańcu. 

Sprawy bieżące, opiniowanie bieżących projektów uchwał. 

4. kwiecień 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy wraz z informacją 

o sytuacji na rynku pracy w powiecie staszowskim oraz analiza wykorzystania 

środków Funduszu Pracy. 

Sprawy bieżące, opiniowanie bieżących projektów uchwał. 

5. maj 

Informacja o sposobie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, w tym 

informacja o zadaniach finansowanych ze środków PFRON. 

Sprawy bieżące. 

6. wrzesień 

Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku. 

Informacja o aktualnej sytuacji szpitala. 

Sprawy bieżące, opiniowanie bieżących projektów uchwał. 

7. listopad 

Analiza projektu budżetu powiatu na 2013 rok z uwzględnieniem potrzeb 

w działach ochrona zdrowia oraz opieka społeczna. 

Sprawy bieżące. 

8. grudzień 

Opinia do projektu budżetu powiatu na 2013 rok. 

Opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok. 

Sprawy bieżące. 

 

Komisja na każdym posiedzeniu zajmuje się analizą i opiniowaniem projektów uchwał wnoszonych przez 

Zarząd Powiatu i inne uprawnione organy. 

Plan pracy jest otwarty, może być uzupełniany i aktualizowany w zależności od potrzeb i występujących 

problemów. Podobnie terminy realizacji mogą być zmieniane i dostosowywane do sytuacji bieżącej 

i planu pracy Rady Powiatu. 

 

Ponadto komisja na posiedzeniach uwzględni wszelkie zagadnienia dotyczące jej kompetencji wynikłe na 

przestrzeni roku. 

 

Id: 3D18866D-C7FD-4DE3-9363-9F833E0ABA00. Podpisany
——————————————————————————————————————————————————

Strona 6



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) komisje podlegają radzie powiatu 
w całym zakresie swojej działalności. Między innymi przedkładają jej swoje plany pracy. 
Natomiast zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu Komisji Rady stanowiącego załącznik Nr 5 do Statutu 
Powiatu Staszowskiego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego Nr 21 poz. 273 komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym 
przez Radę. W związku z tym zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Staszowie na 2012 rok. 
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