UCHWAŁA NR IV/42/2019
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Sokólskiego na rok 2019
Na podstawie § 9 ust. 1 Statutu Powiatu Sokólskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr
XXXV/237/2017 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatu Sokólskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 3368), zmienionej uchwałą Nr
XLVIII/316/2018 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sokólskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 2914)
oraz uchwałą Nr LIII/340/2018 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sokólskiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
z 2018 r. poz. 4646), uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Powiatu Sokólskiego na rok 2019, stanowiący załącznik do
uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krasiński

Załącznik do uchwały Nr IV/42/2019
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.

Plan pracy Rady Powiatu Sokólskiego na rok 2019
Lp.

Tematy podstawowe

Termin realizacji

·Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na rok 2019.
·Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
·Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu za II półrocze 2018 r.
·Przedłożenie przez komisje stałe Rady Powiatu planów pracy na rok 2019.
1.

·Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
·Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski za rok 2018.

styczeń marzec

·Zapoznanie się z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego powiatu sokólskiego.
·Określenie zadań do realizacji przez Powiat Sokólski w roku 2019, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
·Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.
·Informacja Zarządu Powiatu o wykorzystaniu dotacji udzielonych na rozwój sportu na terenie powiatu sokólskiego.
·Rozpatrzenie informacji o stanie bezrobocia w powiecie sokólskim w roku 2018.
2.

·Rozpatrzenie informacji z realizacji ,,Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku
Pracy na lata 2015-2022 pn. ,, SYNERGIA II”.
·Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie sokólskim według stanu na dzień 31.12.2018 r.
·Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce z działalności jednostki za rok 2018 oraz
przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
·Rozpatrzenie sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce o stanie bezpieczeństwa

kwiecień czerwiec

powiatu sokólskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
·Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce, a także informacji o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego.
·Rozpatrzenie informacji Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze
powiatu sokólskiego.
·Rozpatrzenie raportu Zarządu Powiatu o stanie powiatu.
·Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
·Zatwierdzenie sprawozdań finansowych SP ZOZ w Sokółce, SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej oraz SP ZPO w Krynkach za
rok 2018.
·Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Sokólskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
·Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
·Sprawozdanie Starosty z wykonywania uchwał Rady Powiatu za I półrocze 2019 r.
·Informacja Zarządu Powiatu:
3.

-o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r.,
-o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa
w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

lipiec wrzesień

-o przebiegu wykonania planów finansowych SP ZOZ w Sokółce, SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej i SP ZPO w Krynkach,
uwzględniających w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
·Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach i placówkach, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski.
·Uchwalenie Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020.
4.

·Ustalenie wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi i parkowanie pojazdu na terenie powiatu
sokólskiego na rok 2020.
·Określenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sokólskiego w roku 2020.
·Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2020.

październik grudzień

