Plan pracy Komisji Budżetowo - Finansowej na 2017 rok

I kwartał:
1. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu.
2. Opracowanie sprawozdania z prac Komisji Budżetowo - Finansowej za 2016 rok.
3. Informacja Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni o realizacji
projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

II kwartał:
1. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu.
2. Analiza wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.
3. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji projektów finansowych ze
środków Unii Europejskiej i środków zewnętrznych.
III kwartał:
1. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu.
2. Analiza wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 r.
3. Zapoznanie się z realizacją inwestycji zawartych w „Strategii Rozwoju Powiatu
Wrzesińskiego na lata 2014-2020”.

IV Kwartał:
1. Omówienie materiałów na sesję i wyrażenie opinii na temat projektu budżetu na 2018
rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata
2018-2027.
2. Opracowanie planu pracy Komisji Budżetowo - Finansowej na 2018 rok
i podsumowanie działalności komisji za 2017 rok.
3. Podsumowanie działań Powiatu Wrzesińskiego w zakresie pozyskanych środków
zewnętrznych na realizację zadań statutowych na 2017 rok.

Przewód/liczący komisji

Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na 2017 rok

I Kwartał:
1. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2016
2. Opracowanie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na rok 2017.
3. Przedstawienie oraz analiza oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych powiatu
wrzesińskiego w świetle liczby absolwentów oraz przeprowadzonych ankiet
dotyczących preferencji wyboru kierunków kształcenia absolwentów szkół
gimnazjalnych.
4. Stan przygotowania szkół do przeprowadzania egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe w kontekście wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych.
II Kwartał:
1. Wizytacje placówek oświatowych powiatu wrzesińskiego i spotkania z dyrektorami
w celu określenia priorytetów w najbliższym okresie funkcjonowania w związku
z wprowadzaniem reformy szkolnictwa zawodowego.
2. Informacja dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych na temat współpracy
z pracodawcami organizującymi szkolenie zawodowe.
3. Informacje na temat projektów organizacyjnych szkół ponadgimnazjalnych powiatu
wrzesińskiego na rok szkolny 2017/2018 oraz związane z tym sprawy kadrowe.
III Kwartał:
1. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018.
2. Monitorowanie przebiegu rekrutacji oraz analiza wyników naboru do szkół
ponadgimnazj alnych.

IV Kwartał:
1. Analiza wydatków budżetowych w 2017 roku w zakresie kompetencji Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w świetle przyznanej subwencji oświatowej dla
powiatu wrzesińskiego.
2. Wizytacje placówek powiatowych powiatu wrzesińskiego i spotkania z dyrektorami
w celu określenia priorytetów w najbliższym okresie funkcjonowania - Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni.

Ponadto bieżące:
1. Opiniowanie materiałów na sesje Rady Powiatu w szczególności związanych
tematycznie z zakresem pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

2. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę Powiatu,
Zarząd lub inne komisje.
3. Opiniowanie zmian organizacyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych
przez powiat.
4. Kierowanie pism do Zarządu po spotkaniach Komisji w sprawach dotyczących
kompetencji Komisji.

Przewodniczący Komisji Edukacji
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Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej,
Rolnictwa i Leśnictwa na 2017 rok

I kwartał:
1. Ustalenie planu pracy na 2017 rok.
2. Zapoznanie się z pracą delegatury do Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
3. Informacja Zarządu Spółek Wodnych i Związku Spółek Wodnych o planowanych
inwestycjach w 2017 roku.
4. Informacja Kierownika Inspektoratu Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i urządzeń
wodny o stanie urządzeń melioracyjnych i przeciwpowodziowych, pracach
wykonanych w 2016 roku oraz planowanych inwestycjach w 2017 roku.
II kwartał:
1.
2.
3.
4.

Podsumowanie akcji zima na drogach powiatowych.
Ocena stanu dróg po zimie i przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej (objazd).
Informacja ARiMR o pomocy dla rolnictwa w 2016 roku i planach na 2017 rok.
Zapoznanie się z przebiegiem przygotowań do dożynek powiatowych.

III kwartał:
1. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego w powiecie.
2. Informacja o prowadzonych remontach inwestycjach na drogach powiatowych.
3. Ocena wykorzystania dotacji powiatowej przez spółki wodne.
IV kwartał:
1. Zapoznanie się z informacją o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg.
2. Ocena wykonania planu pracy komisji w 2017 roku.

Ponadto komisja będzie opiniowała materiały na sesję oraz będzie tak jak w poprzednim roku
realizowała dodatkowe punkty programu zgłoszone przez członków komisji.

Przewodniczący komisji

Plan pracy Komisji Rozwoju Lokalnego na 2017 rok

I kwartał:
1. Zapoznanie się z realizacją inwestycji zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu
Wrzesińskiego na lata 2014-2020.
2. Zorganizowanie posiedzenia wyjazdowego do zakładu pracy w powiecie.
II kwartał:
1. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2016.
2. Informacja Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich na temat
możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach programów na lata 2014 - 2020.
3. Zapoznanie się z możliwością wsparcia działań mieszkańców powiatu w ramach naboru
wniosków przez Lokalną Grupę Działania „ Z NAMI WARTO” w 2017 roku.
III kwartał:
1. Wykonanie Budżetu Powiatu za I półrocze 2017 roku.
2. Inwestycje realizowane na terenie powiatu wrzesińskiego i ich wpływ na rynek pracy.
3. Informacja Kierownika ARiMR we Wrześni o realizacji Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
IV kwartał:
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i ich wsparcie finansowe z Budżetu Powiatu.
2. Debata budżetowa na 2018 rok.
3. Podsumowanie działalności komisji za 2017 rok i przyjęcie planu pracy na następny rok.
Na komisji będą omawiane materiały przygotowane na sesje.

Przewojkiieząty komisji
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Plan pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2017 rok

I kwartał:
1. Przygotowanie planu pracy Komisj i Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2017 rok.
2. Zespół Szkół Specjalnych Zespół Szkół im. Janusza Korczaka we Wrześni,
ul. Batorego 8.
3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1.
II kwartał:
1. Realizacja zadań Powiatu Wrzesińskiego z zakresu Polityki Społecznej,
finansowanych z Funduszy Europejskich.
2. Wizyta w placówce Rodzina Zastępcza - Chocicza Mała.
III kwartał:
1. Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach.
2. Sprawozdanie ze stopnia realizacji projektu finansowanego z Funduszu
Europejskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.
IV

kwartał:
1. Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.
2. Wypracowanie opinii w sprawie budżetu na 2018 rok.
3. Przygotowanie sprawozdania z prac komisji za 2016 rok.

Na posiedzeniach będą omawiane sprawy bieżące i materiały na sesje Rady Powiatu
Wrzesińskiego.

Przewodnicząca komisii

Henryka Waligóra 1

