
• 
PROJEKT 

SPRAWOZDANIE 

Z WYKONANIA PLANU PRACY NA ROK 2019 
KOMISJI SPRAW SPOLECZNYCH 

Komisja Spraw Spolecznych w 2019 r. odbyla 14 posiedzen. 

Frekwencja — ok. 89% 

Komisja opiniowala projekty uchwal Rady Powiatu zgodnie z §45 Statutu Powiatu 

Pultuskiego. Ponadto Komisja pracowala w oparciu o roczny plan pracy Komisji 

zatwierdzony przez Rade Powiatu Uchwa4 Nr V/43/2019 z dnia 6 marca 2019r. 

Tematy omawiane na komisji w 2019 roku to m.in.: 

• Roczne sprawozdanie Dyrektora z dzialalnoki merytorycznej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku za rok 2018, ktOre zawiera: 

— Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy zstepczej 

w Powiecie Pultuskim w 2018 roku, 

- Sprawozdanie z relacji Powiatowego Programu Dzialan na Rzecz OsOb 

Niepelnosprawnych w Powiecie Pultuskim w 2018 roku, 

- Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdzialania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pultuskim 

w 2018 roku. 

• Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiazywania Problemow Spolecznych 

w Powiecie Pultuskim w 2018 roku. 

• Sprawozdanie z efektow pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastepczej 

za rok 2018. 

• Zadania finansowe ze grodkow PFRON oraz dodatkowe kryteria przyznawania 

dofinansowan. 

• Ocena zasobOw pomocy spolecznej w powiecie pultuskim za 2018r. 

• Sprawozdanie z wysokoki grednich wynagrodzen nauczycieli na poszczegolnych 

stopniach awansu zawodowego w szkolach i placowkach prowadzonych przez 

Powiat Pultuski. 

• Informacja o stanie realizacji zadan ogwiatowych, w tym o wynikach sprawdzianow i 

egzaminow zewnetrznych w roku szkolnym 2018/2019. 



• Informacja nt. zakresu rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020. 

• Sprawa powstania pelnowymiarowego boiska pilkarskiego w Pultusku. 

• Informacja o funduszach pozyskanych z Unii Europejskiej w roku 2018 

oraz o moZliwogci pozyskiwania funduszy w roku 2019 i latach nastQnych. 

• Informacja nt. sytuacji na rynku pracy w powiecie pultuskim. 

• Informacja nt. realizacji zadati z zakresu promocji i ochrony zdrowia w powiecie 

pultuskim. 

• Sprawozdanie z Powiatowego Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu 

Pultuskiego na lata 2017 —2020 za rok 2018. 

• Informacja o wspolpracy powiatu z organizacjami pozarz4dowymi w 2018r. 

• Program wspolpracy powiatu pultuskiego z organizacjami pozarz4dowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno§e pozytku publicznego 

na rok 2020. 

Ponadto Komisja przeprowadzila wizjq lokalnq w szkolach i placowkach ogwiatowych 

pod kqtem przygotowania placowek ogwiatowych do rozpoczqcia roku szkolnego 

2019/2020. 

Przewodniczqca 

Komisji Spraw Spolecznych 

Krystyna Estkowska 



PROJEKT 

SPRAWOZDANIE 

Z WYKONANIA PLANU PRACY NA ROK 2019 
KOMISJI BUD2ETU I FINANSOW 

Komisja Bu&etu i Finansow w 2019r. odbyla 15 posiedzen. 

Frekwencja — ok. 92 °A 

Komisja opiniowala projekty uchwal Rady Powiatu zgodnie z §45 Statutu Powiatu 

Pultuskiego oraz realizowala Plan Pracy Komisji zatwierdzony przez Rade Powiatu 

Uchwal4 Nr V/43/2019 z dnia 6 marca 2019r. 

Komisja analizowala i opiniowala: 

— sprawozdanie z wykonania bu&etu powiatu za 2018r. 

— zmiany w uchwale budZetowej na 2019r. 

— zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

— zmiany uchwaly w sprawie podzialu grodkow PFRON na 2019r. 

— informacje o przebiegu wykonania budzetu za I pOlrocze 2019r. 

Ponadto Komisja zapoznala sie z zalozeniami i potrzebami jednostek organizacyjnych 

powiatu w fazie przygotowania materialow do projektu uchwaly budzetowej. 

Przewodniczqcy 

Komisji Budzetu i Finansow 

Wojciech Zukowski 



SPRAWOZDANIE 
	 PROJEKT 

Z WYKONANIA PLANU PRACY NA ROK 2019 

KOMISJI POLITYKI REGIONALNEJ I PROMOCJI 

Komisja Polityki Regionalnej i Promocji w 2019 r. odbyla 14 posiedzen 

Frekwencja — ok. 87 % 

Komisja opiniowala projekty uchwal Rady Powiatu zgodnie z §45 Statutu Powiatu 

Pultuskiego. Ponadto Komisja pracowala w oparciu o roczny plan pracy Komisji 

zatwierdzony przez Rade Powiatu Uchwa4 Nr V/43/2019 z dnia 6 marca 2019r. 

Tematy omawiane na komisji w 2019 roku to m.in.: 

• Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pultusku o stanie sanitarnym i 

sytuacji epidemiologicznej powiatu pultuskiego za 2018r. 

• Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pultusku o stanie bezpieczenstwa 

sanitarno weterynaryjnego na obszarze powiatu za rok 2018. 

• Informacja z dzialalnoki Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Rollin 

i Nasiennictwa w Warszawie - Oddzial w Pultusku na obszarze powiatu w 2018r. 

• Informacja Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego z zakresu realizacji zadan. 

• Informacja nt. dzialalno§ci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Mazowieckiego Oddzialu Regionalnego Biura Powiatowego w Pultusku. 

• Informacja o funduszach pozyskanych z Unii Europejskiej w roku 2018 

oraz o moZliwogci pozyskiwania funduszy w roku 2019 i latach nastcpnych 

• Informacja nt. inwestycji drogowych planowanych do realizacji przez powiat pultuski 

w roku 2019 i w latach nastepnych. 

• Ocena stanu drog i przygotowania do sezonu zimowego 2019/2020. 

• Informacja nt. sprawozdan Nadzorow Wodnych z dzialan podejmowanych na 

terenie nadzoru wodnego na obszarze powiatu pultuskiego za rok 2018r. 

Komisji przekazano take pisemn4 informacjc Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony 

rodowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie z dzialalnoki kontrolnej na terenie 

powiatu pultuskiego w 2018r. 

Przewodniczjca 
Komisji Polityki Regionalnej i Promocji 

Malgorzata Chelstowska 



PROJEKT 

SPRAWOZDANIE 

Z WYKONANIA PLANU PRACY NA ROK 2019 

Komiso B EZ PIE CZ EITSTWA 

Komisja Bezpieczenstwa w 2019r. odbyla 14 posiedzen. 

Frekwencja — ok. 93 

Komisja opiniowala projekty uchwal Rady Powiatu zgodnie z X45 Statutu Powiatu 

Pultuskiego. Ponadto Komisja pracowala w oparciu o roczny plan pracy Komisji 

zatwierdzony przez Rack Powiatu Uchwalft Nr V/43/2019 z dnia 6 marca 2019r. 

Tematy omawiane na komisji w 2019 roku to m.in.: 

• Sprawozdanie z dzialalnoki Komisji Bezpieczenstwa i Porzadku za rok 2018. 

• Informacja Komendanta Powiatowego Panstwowej Stray Polarnej o stanie 

bezpieczenstwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpolarowej za 2018 rok. 

• Sprawozdanie z dzialalnoki Komendy Powiatowej Policji oraz informacja o stanie 

porzqdku i bezpieczenstwa publicznego na terenie sluzbowym Komendy 

Powiatowej Policji w roku 2018. 

• Informacja Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego z zakresu realizacji zadan. 

• Informacja nt. dzialaInogci Powiatowego Rzecznika Konsument6w. 

• Informacja nt. sytuacji na rynku pracy w powiecie pultuskim. 

• Informacja nt. realizacji zadan z zakresu promocji i ochrony zdrowia w powiecie 

pultuskim. 

• Informacja nt. inwestycji drogowych planowanych do realizacji przez powiat 

pultuski w roku 2019 i w latach nastcpnych. 

• Raport dot. oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu 

pultuskiego. 

• Ocena stanu drOg i przygotowania do sezonu zimowego 2019/2020. 

• Informacja nt. sprawozdan NadzorOw Wodnych z dzialan podejmowanych na 

terenie nadzoru wodnego na obszarze powiatu pultuskiego za rok 2018r. 

Przewodniczqcy 

Komisji Bezpieczeristwa 

Miros1aw Barszcz 



PROJEKT 

SPRAWOZDANIE 

Z WYKONANIA PLANU PRACY NA ROK 2019 

Komisji SKARG, WNIOSKOW I PETYCJI 

Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji w 2019r. odbyla 6 posiedzen. 

Frekwencja — 100 % 

Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji rozpatrywala wniesione skargi, wnioski i 

petycje oraz przygotowywala projekty uchwal Rady Powiatu wraz z uzasadnieniem, 

ktOre nastcpnie byly rozpatrywane na Sesji Rady Powiatu w Pultusku. 

W okresie sprawozdawczym Komisja rozpatrzyla trzy skargi, jeden wniosek oraz 

jedna, petycjq, tj.: 

• Skarg na dzialalnok Dyrektora Zarzftdu Drog Powiatowych w Pultusku dotyczac4. 

wykonania zatoki i wjazdu na dzialke w rniejscowoki Lipniki Stare w ramach 

przebudowy drogi powiatowej nr 3403W Pultusk-Bulkowo-Skorznice-GAsiorowo. 

• Skargc na czynnoki Starosty Pultuskiego dotyczaca udzielanych odpowiedzi 

na wnioski w trybie dostepu do informacji publicznej. 

• Skargq na dzialalnoge Zarzftdu Powiatu w Pultusku dotyczaca, uslugi prowadzenia 

audytu wewnetrznego. 

• Wniosek dotyczacy polozenia nawierzchni asfaltowej na drodze Nr 3430 na 

odc. Kozlowka-granica powiatu. 

• Petycjq dotycz4ca.  wprowadzenia Polityki Zarzadzania Konfliktem Interesow. 

Przewodniczqcy 

Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji 

Wojciech Zukowski 



PROJEKT 

SPRAWOZDANIE 

Z WYKONANIA PLANU PRACY NA ROK 2019 

KomiSJI REWIZYJNEJ 

Komisja dzialala zgodnie z opracowanym rocznym planem kontroli Komisji Rewizyjnej 

zatwierdzonym przez Rade Powiatu Uchwala Nr 111/29/2018 Rady Powiatu 

w Pultusku z dnia 19 grudnia 2018r . 

Komisja Rewizyjna rozpatrywala sprawozdanie z wykonania budzetu powiatu 

pultuskiego za rok 2018 tj. komisja omowila zmiany w trakcie roku, realizacje dochodow 

i wydatkow, realizacje zadan z zakresu administracji rzadowej, plan finansowy jednostek 

organizacyjnych objetych budzetem powiatu. Komisja Rewizyjna wystapila z wnioskiem 

do Rady Powiatu w Pultusku o udzielenie absolutorium Zarzftdowi Powiatu — 

podejmujac tym samym Uchwak Nr 1/2019 z dnia 14 maja 2019r. 

Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium zostal pozytywnie zaopiniowany przez sklad 

Orzeka4cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - zgodnie z uchwala 

Nr Ci.166.2019 z dnia 20 maja 2019 r. 

Komisja Rewizyjna anali7owaia informacj o przebiegu wykonania budzetu powiatu 

za I polrocze 2019r. 

Komisja Rewizyjna w 2019r. odbyla 3 posiedzenia. 

Frekwencja podczas posiedzen wyniosla — ok. 87 % 

Przewodniczqcy 

Komisji Rewizyjnej 

Wlodzimierz Kaczmarczyk 
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