
PLAN PRACY 
KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH

NA ROK 2017

Lp Zadanie Termin realizacji

1 1.  Zapoznanie  się  ze  sprawozdaniem  z  wysokości  średnich
wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach  awansu
zawodowego w szkołach   i placówkach prowadzonych przez Powiat
Sierpecki w roku 2016.

2. Przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych  na 2017 rok.

3.  Sprawozdanie z działalności Organizatora Pieczy Zastępczej  za
2016 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pieczy zastępczej. 

Styczeń

2 1.  Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia
sprawozdania  z  wykonania  rocznego  programu  działania
Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu za 2016 roku. 

2.  Przyjęcie  Sprawozdania  Komisji   Spraw  Społecznych
z działalności w roku 2016.

Luty 

3 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)  przekształcenia  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej  w
ośmioletnią  Szkołę  Podstawową  w  Specjalnym  Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym;
b) likwidacji Gimnazjum Specjalnego w SOS-W w Sierpcu
poprzez wygaszenie;
c) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
w SOS-W w Sierpcu w szkołę Wielobranżową I Stopnia w
SOS-W w Sierpcu;
d) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole
Szkół Nr 1 w Szkołę Wielobranżową I Stopnia w ZS Nr 1;
e) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole
Szkół Nr 2 w Szkołę Wielobranżową I Stopnia w ZS Nr 2;

2. Zapoznanie się z informacją na temat realizacji Uchwały Rady
Powiatu w Sierpcu w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu
współpracy  Powiatu  Sierpeckiego  w  roku  2015  z  organizacjami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego". 

3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności PCPR w Sierpcu
za 2016 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania podziału
środków PFRON przyznanych Powiatowi na rehabilitację społeczną
i zawodową. 

Marzec  

4 1.  Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia
sprawozdania  o  przychodach,  kosztach  i  wyniku  finansowym
SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2016 roku.

2.  Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia

Kwiecień 



Lp Zadanie Termin realizacji

sprawozdania  rzeczowo-  finansowego  za  2016  rok  SPZZOZ
w Sierpcu. 

3.  Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia
sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu za 2016 rok. 

4.  Sprawozdanie  z  realizacji  3-letniego  Powiatowego  Programu
dotyczącego  rozwoju  pieczy  zastępczej,  zawierającego  między
innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. 

5.  Zapoznanie  się  z  informacją  dotyczącą  funkcjonowania  rodzin
zastępczej na terenie Powiatu Sierpeckiego. 

5 1.  Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  planu
rzeczowo- finansowego SPZZOZ w Sierpcu na 2017 rok.

2.  Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia
sprawozdania SPZZOZ w Sierpcu o przychodach kosztach i wyniku
finansowym za I kwartał 2017 roku. 

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

Maj 

6 1.Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania mieszkań
chronionych. 

Czerwiec 

7 PRZERWA  Lipiec

8 1. Zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacji zadań z zakresie
orzecznictwa pozarentowego. Sierpień 

9 1.  Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia
sprawozdania SPZZOZ w Sierpcu o przychodach kosztach i wyniku
finansowym za II kwartał 2017 roku. 

2.  Zapoznanie  się  ze  sprawozdaniem  z  realizacji  zawartych
porozumień  między  powiatami  w  zakresie  opieki  i  wychowania
dzieci  z  terenu   powiatu  w  placówkach  opiekuńczo-
wychowawczych. 

3.Zapoznanie  się  z  informacją  dotyczącą  organizacji  wypoczynku
letniego dla dzieci w ramach programu m.in. „Pogodne Lato 2017”. 

3.Zapoznanie  się  z  informacją  dotyczącą  naboru  do  szkół
ponadgimnazjalnych. 

Wrzesień 

10 1. 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. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu
współpracy Powiatu Sierpeckiego  z organizacjami pozarządowymi
na 2018 rok".

3.  Zapoznanie  się  ze  sprawozdaniem  z  udzielonego  wsparcia
„ofiarom  przemocy”  oraz  realizacji  programu  korekcyjno-
edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. 

Październik 



Lp Zadanie Termin realizacji

11 1.  Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyboru  biegłego
rewidenta  uprawnionego  do  badania  sprawozdania  finansowego
SPZZOZ  w Sierpcu za 2017 rok. 

2.  Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia
sprawozdania SPZZOZ w Sierpcu o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym za III kwartał 2017 roku. 

Listopad

12 1.Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Sierpeckiego  na  lata
2018-2034. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu
Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  ustalenia wydatków
budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2017. 

4.  Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  upoważnienie
Zarządu  Powiatu  do  zatwierdzania  w  2018  roku  projektów
konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki
oraz  do  wyrażania  zgody  na  uczestnictwo  Powiatu  Sierpeckiego
w  roli  partnera  w  projektach  konkursowych  i  systemowych
zgłaszanych przez inne podmioty. 

Grudzień 


