
UCHWAŁA NR XII/103/2019
RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Częstochowskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 roku, 
poz.511 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 statutu Powiatu Częstochowskiego stanowiącego załącznik do uchwały 
Nr XXVIII/206/2001 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie uchwalenia 
statutu Powiatu Częstochowskiego (Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2017 roku, poz. 3117 z późn. zm.) Rada Powiatu 
Częstochowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Powiatu na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Częstochowskiego

Andrzej Kubat
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Załącznik do uchwały Nr XII/103/2019

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia 18 grudnia 2019 r.

PLAN PRACY
RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO na 2020 rok

Termin posiedzenia Rady Nr sesji Tematyka posiedzenia
Styczeń XIII ·Informacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z działalności na terenie powiatu w 2019 roku.
·Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla powiatu 
częstochowskiego w 2019 roku.
·Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w powiecie częstochowskim. 
·Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych 
przez powiat.
·Sprawozdanie z gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości za 2019 rok.
·Sprawozdania stałych komisji Rady w tym Komisji Rewizyjnej z działalności w 2019 roku.
·Sprawy inne wg bieżących potrzeb.

Luty/marzec XIV ·Informacja Miejskiego Komendanta Policji nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 
w powiecie częstochowskim w 2019 roku.
·Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie za 2019 rok wraz z 
wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
·Sprawy inne wg bieżących potrzeb.

Kwiecień/maj XV ·Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno -
weterynaryjnego na terenie powiatu w 2019 roku.
·Sprawy inne wg bieżących potrzeb.
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Czerwiec XVI ·Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie o stanie 
bezpieczeństwa  sanitarnego powiatu częstochowskiego w 2019 roku.
·Raport o stanie powiatu za 2019 rok (debata).
·Udzielenie Zarządowi Powiatu wotum zaufania za 2019 rok.
·Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu w 2019 roku.
·Sprawozdanie finansowe powiatu za 2019 rok. 
·Udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium (opinia komisji rewizyjnej dot. realizacji budżetu oraz 
wniosek  o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu, opinie stałych komisji rady wobec wykonania budżetu, 
opinia RIO dot. wniosku komisji rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium).
·Sprawy inne wg bieżących potrzeb.

Wrzesień XVII ·Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy i formach łagodzenia 
skutków bezrobocia w powiecie częstochowskim.
·Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2020 roku.
·Sprawozdanie z działań podejmowanych przez PGW Wody Polskie na terenie powiatu 
częstochowskiego w 2019 roku
·Sprawy inne wg bieżących potrzeb

Październik/listopad XVIII ·Informacja o realizacji zadań oświatowych w powiecie.
·Program współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 
rok. 
·Sprawozdanie z realizacji programu „Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego na lata 
2016 – 2020” za 2019 rok.
·Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych powiatu oraz pracowników 
Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych. 
·Sprawy inne wg bieżących potrzeb.

Grudzień XIX ·Uchwalenie budżetu powiatu na 2021 rok (przedstawienie: projektu budżetu, wniosków komisji, w tym 
opinii komisji budżetu, opinii  RIO, stanowiska Zarządu w sprawie opinii komisji budżetu).
·Zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok.
·Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady,  w tym planu pracy i kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2021 rok.
·Sprawy inne wg bieżących potrzeb.

Niniejszy plan jest ramowy. W zależności od potrzeb tematyka posiedzeń może być modyfikowana, jak również mogą być zwoływane dodatkowe sesje Rady 
Powiatu.
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