Projekt
z dnia 17 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu na rok 2019
Na podstawie § 33 ust.2 Statutu Powiatu Cieszyńskiego uchwalonego uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego nr
XIII/95/11 z dnia 27 września 2011r ( Dz. Urz. Woj Śl. Nr 261, poz. 4356 z późn. zm.)
Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala:
§ 1.
Przyjąć Plan pracy Rady Powiatu na rok 2019 w wersji jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Powiatu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia....................2019 r.
Plan pracy Rady Powiatu na 2019 r.

Miesiące
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec
Sierpień

Wrzesień

Temat
1.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu Powiatu na rok 2019.
2.Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
3.Uchwalenie Planu pracy Rady na rok 2019.
4.Uchwalenie Planu kontroli i pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019
1.Informacja Zarządu o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat cieszyński.
2.Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa
w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
3.Informacja Zarządu dotycząca imprez (uroczystości jubileuszowych, wystaw, konkursów,
przeglądów, zawodów, obchodów świąt, eventów itp.) organizowanych lub współorganizowanych
przez Powiat Cieszyński w 2018r. oraz planów w tym zakresie w 2019r.
4.Plany pracy komisji Rady na rok 2019.
1.Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji, informacja o stanie
porządku i bezpieczeństwa publicznego.
2.Roczne sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.
3.Ocena zasobów pomocy społecznej.
4.Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
5.Uchwalenie Statutu Powiatu Cieszyńskiego.
1.Informacja o sytuacji na rynku pracy w roku 2018, założenia na rok 2019.
2.Informacja na temat organizacji roku szkolnego 2019/2020 w szkołach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński.

i placówkach

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
1.Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu.
2.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi wotum zaufania.
3.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2018.
4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.
5.Roczne sprawozdanie kierownika nadzoru wodnego z działań podejmowanych na terenie
powiatu.
BEZ SESJI
Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2019 r. wraz z
informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o
wykonaniu planów finansowych ZZOZ, CPR i Muzeum Śląska Cieszyńskiego.
1.Informacja Zarządu o naborze uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w
roku szkolnym 2019/2020 na terenie powiatu.
2.Informacja Starosty dotycząca realizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego dla powiatu cieszyńskiego.
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Październik

Listopad

Grudzień

1.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów maturalnych
i zawodowych w roku szkolnym 2018/2019.
2.Informacje o składanych oświadczeniach majątkowych.
3.Uchwalenie Programu współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi.
1.Raport z wykonania Programu ochrony środowiska za lata 2017 – 2018.
2.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Zespole Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Cieszynie.
3.Uchwalenie Planu kontroli i pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020
1.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu Powiatu na rok 2020.
2.Uchwalenie Planu pracy Rady na rok 2020.
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