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PLAN PRACY  
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 

na 2020 rok 
 

 

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

 
 
Luty 

1. Funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bogumiłku.    
2. Sprawy wniesione i bieżące. 

Posiedzenie wyjazdowe 
 
Marzec 

1. Sprawozdanie PCPR za 2019 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.  
2. Sprawy wniesione i bieżące. 

 
 
Kwiecień  

1.   Sprawozdanie finansowe szpitala im. R.Weigla w Blachowni.  
2.  Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.  
3.   Sprawy wniesione i bieżące. 
 
 

Maj 
1. Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Turowie.  
2. Sprawozdanie finansowe powiatu za 2019 rok.  
3. Sprawy wniesione i bieżące. 

Posiedzenie wyjazdowe  

 
 
Czerwiec 

1. Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Częstochowie o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu częstochowskiego w 2019 roku. 

2. Raport o stanie powiatu za 2019 rok.  
3. Sprawy wniesione i bieżące.  

Posiedzenie wyjazdowe  
 
 
Wrzesień 

1. Informacja o sytuacji na rynku pracy i formach łagodzenia skutków bezrobocia  
w powiecie częstochowskim. 

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

3. Wnioski i propozycje do planu projektu budżetu powiatu na 2021 r. 
4. Sprawy wniesione i bieżące. 

 
 
Październik 

1.    Informacja nt. realizacji zadań inwestycyjnych w szpitalu im. R.Weigla w Blachowni.  
 2.   Sprawy wniesione i bieżące. 
 Posiedzenie wyjazdowe 

  
 
 



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

powiatu częstochowskiego.   
 2.   Sprawy wniesione i bieżące. 

 
  
Grudzień 

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

 
 
Niezależnie od ww. 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.  

 

 

 

Przewodniczący Komisji 
 
 

Adam Jaruga 
 

 

 

 


