Uchwała Nr XXVIII.4.2017
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Opatowie na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz § 15 Statutu Powiatu Opatowskiego, stanowiącego
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII.40.2012 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 września
2012 r. (Dz. U. Woj. Święt. poz. 2900, z późn. zm.), Rada Powiatu w Opatowie uchwala, co
następuje:
§1. Uchwala się plan pracy Rady Powiatu w Opatowie na 2017 r. stanowiący załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady w Opatowie.
§3. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zbigniew Wołcerz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII.4.2017
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 25 stycznia 2017 r.
PLAN PRACY RADY POWIATU W OPATOWIENA ROK 2017



I kwartał
Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Rady Powiatu z realizacji planu pracy za
2016 rok.
Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na rok 2017.
Zapoznanie się ze sprawozdaniami z realizacji planów pracy komisji stałych Rady
Powiatu za rok 2016 oraz zapoznanie się planami pracy komisji stałych Rady Powiatu
na rok 2017.
Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
za rok 2016.
Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli zleconych przez
Radę Powiatu w Opatowie oraz z realizacji rocznego planu kontroli za 2016 r.
Przyjęcie sprawozdania z działalności w roku 2016 Komendy Powiatowej Policji oraz
Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.
Rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Opatowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2016.
Przyjęcie sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za
rok 2016.
Zatwierdzenie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku na
realizację zadań.
II kwartał
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Opatowskiego za 2016 r.
Absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2016.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz
przedstawienie zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.
Przyjęcie rocznego sprawozdania kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Opatowie z działalności za rok 2016 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy
społecznej w powiecie opatowskim na 2017 rok.
Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Opatowskiego za rok 2016.




III kwartał
Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał Rady Powiatu.



















IV kwartał
Ustalenie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu
strzeżonym oraz wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających na 2018 r.








Przyjęcie programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2018 r.
Informacja Przewodniczącego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez
radnych Rady Powiatu w Opatowie.
Informacja Starosty Opatowskiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń
majątkowych członków zarządu powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek
organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organów zarządzających
powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu
Starosty za rok 2016.
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na kolejne lata
oraz uchwalenie budżetu powiatu na rok 2018.

