
Załącznik nr 2 
 

PLAN PRACY 
Komisji Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu  

na 2020 rok   
 
 
Styczeń 

1. Sprawozdanie z działalności komisji za 2019 rok.  
2. Sprawy wniesione i bieżące. 

 
 
Luty 

1. Funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Blachowni  
2. Sprawy wniesione i bieżące. 

Posiedzenie wyjazdowe – Dom dla Dzieci „Skałka” ul. Aluminiowa w Częstochowie  
 
 
Marzec 

1. Funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starym Koniecpolu. 
2. Sprawy wniesione i bieżące. 

Posiedzenie wyjazdowe  
 
 

Kwiecień 
1. Przygotowanie do procesu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.  
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.  
3. Sprawy wniesione i bieżące. 

 
 
Maj 

1. Sprawozdanie finansowe powiatu za 2019 rok.  
2. Sprawy wniesione i bieżące. 

 
 
Czerwiec 

1. Raport o stanie powiatu za 2019 r.  
2. Sprawy wniesione i bieżące.  

 
 
Wrzesień 

1. Informacja z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2020 r. wraz z informacją o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finansowej powiatu częstochowskiego.  

2. Przygotowanie placówek oświatowych prowadzonych przez powiat do roku szkolnego 
2020/2021.  

3. Omówienie wyników rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.   
4. Wnioski i propozycje do planu projektu budżetu powiatu na 2021 rok. 
5. Sprawy wniesione i bieżące.  

 
 
Październik 

1. Funkcjonowanie Zespołu Szkół im. Wł.Szafera w Złotym Potoku  
2. Informacja o realizacji zadań oświatowych w powiecie.  
3. Sprawy wniesione i bieżące. 

Posiedzenie wyjazdowe  
 
 
 
 
 



Listopad 
1. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2021 rok i wieloletniej prognozy finansowej 

powiatu częstochowskiego. 
2. Program współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.  
3. Sprawy wniesione i bieżące. 

 
 
Grudzień 

1. Plan pracy komisji na 2021 rok.  
2. Sprawy wniesione i bieżące. 

 
 
 
 Niezależnie od wyżej wymienionych tematów, przedmiotem każdego posiedzenia są sprawy: 
ustosunkowywanie się do korespondencji wpływającej do Komisji, opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu, 
wolne wnioski. 
 Przedstawiony plan jest planem ramowym. W zależności od potrzeb tematyka posiedzeń będzie 
modyfikowana jak również mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia Komisji.  

 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
 
 
           Monika Kosielak 

 


