
PLAN PRACY 
KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH

NA ROK 2019

Lp Zadanie Termin realizacji

1 Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  Regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki. 

Zapoznanie  się  z  informacją  na  temat  realizacji  Uchwały  Rady
Powiatu w Sierpcu w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu
współpracy  Powiatu  Sierpeckiego  w  roku  2018  z  organizacjami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego". 

Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności PCPR w Sierpcu za
2018 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Zaopiniowanie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi
na rehabilitację  społeczną i zawodową. 

Marzec  

2 Zaopiniowanie  sprawozdania  o  przychodach,  kosztach  i  wyniku
finansowym SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2018 roku.

Zaopiniowanie sprawozdania finansowego za 2018 rok Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Sierpcu. 

Przyjęcie planu rzeczowo- finansowego SPZZOZ w Sierpcu na 2019
rok.

Kwiecień

3 Zaopiniowanie sprawozdania rzeczowo- finansowego za 2018 rok
SPZZOZ w Sierpcu. 

Przyjęcie sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu za 2018
rok.

Przyjęcie planu rzeczowo- finansowego SPZZOZ w Sierpcu na 2019
rok.

Przyjęcie sprawozdania SPZZOZ w Sierpcu o przychodach kosztach
i wyniku finansowym za I kwartał 2019 roku. 

Maj 

4 Przyjęcie  uchwały  w  sprawie  oceny  sytuacji  ekonomiczno-
finansowej SPZZOZ  w Sierpcu. 

Czerwiec 

5 Przerwa Lipiec

6 Przyjęcie sprawozdania SPZZOZ w Sierpcu o przychodach kosztach
i wyniku finansowym za II kwartał 2019 roku. 

Wrzesień 

7 Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych
za  poprzedni  rok  szkolny  w  szkołach  tych  typów szkół,  których
prowadzenie  należy  do  zadań  własnych  jednostki  samorządu
terytorialnego. 

Październik 



Lp Zadanie Termin realizacji

Przyjęcie  "Programu  współpracy  Powiatu  Sierpeckiego
z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok".

8 Przekształcenie  liceów  ogólnokształcących  3-letnich  w  licea  4-
letnie,  techników  4-letnich  w  technika  5-letnie  w  Liceum
Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 oraz
zakończenia działalności  Powiatowego Gimnazjum Specjalnego w
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu. 

Listopad

9 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035. 

Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Budżetu
Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok. 

Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie   ustalenia  wydatków
Budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2019. 

Grudzień 


