
 
PLAN PRACY 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 
na rok 2016 

 
STYCZEŃ 
1. Informacja Starosty z działalności Komisji Bezpieczeostwa Obywateli i Porządku Publicznego za rok  
   2015. 
2. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji, (…)  na rok 2016. 
3. Przyjęcie propozycji dotyczących zmian regulaminu wynagradzania oraz składników wynagrodzeo w       
     placówkach oświatowych.                      
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. 
5. Sprawy różne. 
 
LUTY 
1. Przyjęcie informacji dotyczących zmian w organizacji szkół. 
2. Informacja  Powiatowego Urzędu Pracy na temat zapotrzebowania na pracowników określonych profesji  
     na lokalnych i regionalnym rynku pracy w 2016r. oraz w latach następnych. 
3. Omówienie założeo dotyczących organizacji „Drzwi otwartych” w szkołach ponadgimnazjalnych  powiatu  
     sępoleoskiego. 
4. Przyjęcie informacji Starosty na temat zaawansowania prac organizacyjnych związanych z utworzeniem  
    MOS-u w Sypniewie. 
5. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. 
6. Sprawy różne. 
 
MARZEC                                
1. Informacja w zakresie realizacji zadao przez Paostwową Powiatową Straż Pożarną, Ochotniczą Straż      
     Pożarną oraz Komendę Powiatową Policji na rzecz placówek oświatowych. 
2. Przyjęcie informacji Starosty z działalności Zarządu Powiatu ( realizacja uchwał Zarządu i Rady Powiatu 
     w 2015r.). 
3. Przyjęcie informacji na temat funkcjonowania Krajeoskiego Parku Krajobrazowego. 
4. Przyszłośd terenów po zlikwidowanych liniach kolejowych na terenie powiatu sępoleoskiego. 
5. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. 
6. Sprawy różne. 
 
KWIECIEŃ                        
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sępoleoskiego za rok 2015 wraz ze 
    sprawozdaniem finansowym. 
2. Analiza kosztów funkcjonowania szkół powiatowych w roku 2015 na podstawie wykonania 
    budżetu  Powiatu Sępoleoskiego. 
3. Informacja na temat Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na 
    terenie Powiatu Sępoleoskiego. 
4. Informacja na temat organizacji i przebiegu egzaminów zawodowych w technikach i zasadniczych  
    szkołach zawodowych. 
5. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. 
6. Sprawy różne. 
 
MAJ                          -             posiedzenie w P P-P w Sępólnie Krajeoskim 
1. Zapoznanie się Komisji z warunkami pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sępólnie. 
2. Wstępne zapoznanie się z projektami arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych powiatu na rok  
    szkolny 2016\2017. 
3.  Opiniowanie projektów uchwał na sesję. 
4. Sprawy różne. 



 
 
CZERWIEC 
1.  Informacja na temat działalności organizacji i stowarzyszeo działających na terenie powiatu za rok 2015 
      i bieżący. 
2. Stan sanitarny  powiatowych  placówek oświatowych w roku 2015.            
3. Informacja o wykonaniu zadao powiatu w zakresie ochrony zdrowia mieszkaoców realizowanych przez 
Novum-Med. sp.z o.o. 
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. 
5. Sprawy różne. 
 
SIERPIEŃ 
1. Informacja o przygotowaniu szkół powiatowych do nowego roku szkolnego z uwzględnieniem prac 
    remontowych przeprowadzonych w obiektach. 
2. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu naboru do klas pierwszych szkół  ponadgimnazjalnych. 
3. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wykonania planu kontroli w I półroczu 2016r. 
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. 
5. Sprawy różne. 
 
WRZESIEŃ 
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w I półroczu 2016r. 
2 Informacja o ostatecznych wynikach naboru do szkół powiatowych. 
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. 
4. Sprawy różne. 
 
PAŹDZIERNIK 
1. Informacja o stanie realizacji zadao oświatowych w Powiecie Sępoleoskim za rok szkolny 
    2015/2016 (m.in. wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych). 
2. Przedstawienie osiągnięd szkół w roku szkolnym 2015/2016. 
3. Wstępne sformułowanie wniosków budżetowych dotyczących szkół prowadzonych przez powiat 
    na rok 2017. 
4. Informacja Zarządu Powiatu na temat pomocy materialnej dla uczniów (stypendia). 
5.  Opiniowanie projektów uchwał na sesję. 
6. Sprawy różne. 
 
LISTOPAD                 
1. Przyjęcie informacji o Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 
2. Sprawozdanie z działalności LGD „Nasza Krajna”. 
3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”. 
4. Informacja o realizacji Strategii Obszaru Rozwoju Społ.-Gospodarczego Powiatu Sępoleoskiego. 
5. Informacja o funkcjonowaniu szkół dla dorosłych prowadzonych przez Powiat. 
6. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. 
7. Sprawy różne. 
 
GRUDZIEŃ 
1. Wypracowanie opinii komisji na temat projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 
    projektu budżetu Powiatu na 2017 rok. 
2. Podsumowanie rocznej pracy Komisji. 
3. Wypracowanie założeo do planu pracy Komisji na rok 2017. 
4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję. 
5. Sprawy różne. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 


