
 
 

UCHWAŁA NR XXVI /193/2012 
RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 

z dnia 28 grudnia 2012 roku 
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2013 rok 

 
 
 
 
 
 Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 sierpnia 2001 roku 

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2001 roku, nr 116, poz. 2229 ze zm.) Rada Powiatu postanawia,               

co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Powiatu na 2013 rok, jak załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Załącznik do uchwały nr XXVI/193/2012 
Rady  Powiatu Złotowskiego  
z dnia 28 grudnia 2012 roku 

 
 

PLAN PRACY RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
NA 2013 ROK 

 
 
I. STYCZEŃ  
 

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok. 
2. Informacja o współpracy partnerskiej powiatu złotowskiego z powiatami: Gifhorn, 

Jampol oraz Odenwald w 2012 roku. 
 
 

II. LUTY 
 

1. Sprawozdanie z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2012 roku z uwzględnieniem realizacji uchwały nr VII/34/2007 
z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu działań                    
na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2007 – 2013”. 

2. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych 
Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu w 2012 roku. 

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie             
w 2012 roku oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

4. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie o funkcjonowaniu 
Rodzinnych Domów Dziecka na terenie powiatu w 2012 roku. 

5. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie z realizacji 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2012 rok. 

6. Informacja z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania                                    
o Niepełnosprawności w Złotowie w 2012 roku. 

7. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Złotowskiego za II półrocze 2012 roku. 
8. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Powiatu w 2012 roku.  

 
III. MARZEC 
 

1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie o stanie porządku                              
i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu w 2012 roku. 

2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Złotowie                     
o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpoŜarowej oraz o zagroŜeniach poŜarowych 
na terenie powiatu w 2012 roku. 

3. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Złotowie o stanie bezpieczeństwa 
sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu w 2012 roku. 

4. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2012 roku. 

5. Informacja z realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w latach 2012 – 2015 „Bezpieczny 
Powiat” za 2012 rok. 

6. Informacja z realizacji „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu 
złotowskiego na lata 2007 – 2013” oraz z realizacji „Planu rozwoju lokalnego powiatu 
złotowskiego na lata 2007 – 2013” za 2012 rok. 
 



 
IV KWIECIEŃ 
 

1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w 2012 roku. 
2. Informacja o pracy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2012 roku. 
3. Informacja z działalności instytucji pozarządowych na terenie powiatu złotowskiego   

w 2012 roku oraz z realizacji „Programu współpracy powiatu złotowskiego                         
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego w 2012 roku”. 

 
 
V. MAJ 
 

1. Informacja z działalności oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego                    
w Złotowie za 2012 rok oraz informacja z działalności Rady Społecznej przy Szpitalu 
Powiatowym. 

2. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie w 2012 roku. 
3. Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu z uwzględnieniem 

wykorzystania unijnych środków pomocowych w 2012 roku.  
4. Informacja Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa na temat funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli 
w powiecie złotowskim oraz o dopłatach dla rolników ze środków unijnych                           
w 2012 roku.  

5. Informacja o realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną im. C. Norwida w Złotowie w 2012 roku. 

 
 
VI. CZERWIEC 

 
1. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego              

za 2012 rok. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Złotowskiego z tytułu 

wykonania budŜetu za 2012 rok. 
3. Informacja o stanie agroturystyki na terenie Powiatu Złotowskiego. 
4. Informacja z realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz 

aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2008 - 2013 ” za 2012 rok.  
5. Informacja z realizacja „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w latach 

2006 – 2016” za 2012 rok. 
 
 
VII. WRZESIEŃ 
 

1. Sprawozdanie z wykonania budŜetu powiatu za I półrocze 2013 roku. 
2. Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady 

Powiatu za I półrocze 2013 roku. 
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Złotowskiego za I półrocze 2013 roku. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Złotowskiego i Starosty Złotowskiego              

w sprawie oświadczeń majątkowych złoŜonych przez radnych i inne osoby w trybie 
art. 25 c ustawy o samorządzie powiatowym za 2012 rok. 

5. Informacja z pracy doraźnej Komisji ds. Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego 
za 2012 rok. 



 
VIII. LISTOPAD 
 

1. Zatwierdzenie Kalendarza uroczystości i imprez organizowanych                                        
i współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Złotowie w 2014 roku. 

2. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie o przygotowaniu do zimowego 
utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014. 

3. Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu złotowskiego na rynku zbóŜ, 
owoców, warzyw i Ŝywca. 

4. Informacja z realizacji uchwały nr XXX/136/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 
29 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla 
powiatu złotowskiego za 2012 rok. 

5. Informacja o sytuacji w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych 
powiatu złotowskiego oraz o wynikach egzaminu maturalnego w roku szkolnym 
2012/2013.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu                              
złotowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego w 2014 roku” . 
 
 

 
IX. GRUDZIEŃ 
 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Powiatu ds. Konkursu 
o Nagrodę Powiatu Złotowskiego za 2013 rok. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na 2014 rok. 
3. Informacja Zarządu Powiatu o zakresie współpracy samorządu powiatowego                           

z samorządami gminnymi z terenu powiatu złotowskiego w 2013 roku.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2014 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji stałych oraz planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2014 rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

UZASADNIENIE 
do uchwały nr XXVI/193/2012 
z dnia 28 grudnia 2012 roku 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2013 rok 
 
 

 
Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego Rada Powiatu działa 

zgodnie z uchwalonym planem pracy. 

Plan pracy opracowany został na podstawie obowiązujących przepisów, określających 

uprawnienia i obowiązki rad powiatów, jako organów samorządowych. Jest on niezbędny do 

prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Rady, jako organu stanowiącego i kontrolnego 

powiatu. 

Wobec powyŜszego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 
 
 
 


