Załącznik
do Uchwały Nr III/16/14
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 18 grudnia 2014 roku

Ramowy Plan Pracy Rady Powiatu Pabianickiego na 2015 rok
1. Podejmowanie uchwał w sprawach należących do kompetencji Rady, określonych
w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w ustawach, określających inne zadania
powiatu, a także przepisach wydanych na podstawie ustaw.
2. Rozstrzyganie przez Radę Powiatu w innych sprawach zastrzeżonych odrębnymi ustawami
do kompetencji Rady oraz rozstrzyganie we wszystkich sprawach związanych
z realizacją nałożonych zadań publicznych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
3. Wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w formie uchwał w sprawach związanych
z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.
4. Analiza realizacji uchwał Rady Powiatu Pabianickiego.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Starosty z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku
za rok ubiegły (styczeń 2015 roku).
6. Przyjęcie rocznego sprawozdania Powiatowego Komendanta Policji ze swej działalności
za 2014 rok (I kwartał 2015 roku ).
7. Przyjęcie informacji Prokuratorów Rejonowych o stanie przestępczości i jej zwalczaniu
w Powiecie Pabianickim (I kwartał 2015 roku).
8. Uchwalenie „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz
lokalnego rynku pracy w roku 2015” (I kwartał 2015 roku).

aktywizacji

9. Przyjęcie rocznego sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
z działalności Centrum i informacji o wykazie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
będącej podstawą do ewentualnego opracowania przez Radę Powiatu lokalnego programu
pomocy społecznej (I kwartał 2015 roku).
10. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu Pabianickiego
(I kwartał 2015).
11. Rozpatrzenie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego powiatu.( marzec/kwiecień 2015 roku).
12. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli i pracy
(raz na pół roku).
13. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji Programu Współpracy Powiatu
Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2014 rok (do 30 kwietnia 2015 roku).
14. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli wykonania budżetu
Powiatu.

15. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podjęcie uchwały w sprawie
absolutorium dla Zarządu z tego tytułu (do 30 czerwca 2015 roku).
16. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2015r.
oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji
przedsięwzięć Powiatu Pabianickiego za I półrocze 2015 roku.
17. Rozpatrzenie Informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin z działalności
Inspektora na obszarze powiatu (wrzesień/ październik 2015 roku).
18. Rozpatrzenie informacji Powiatowego Komendanta Policji o stanie bezpieczeństwa
publicznego (wrzesień/ październik 2015 roku)
19. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie Pabianickim za rok
szkolny 2014/2015 ( do 30 października 2015)
20. Przyjęcie „Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami
Pozarządowymi” na 2016 rok ( do 30 listopada 2015 roku).
21. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie publicznych dróg powiatowych.
22. Stan bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożenia pożarowe na terenie
powiatu - rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej (listopad/grudzień 2015 roku).
23. Rozpatrzenie Informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie
środowiska na obszarze powiatu pabianickiego(listopad/grudzień 2015 roku).
24. Rozpoczęcie prac nad projektem uchwały budżetowej na 2016 rok
(listopad /grudzień 2015 r.)
25. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego
(grudzień 2015 roku).
26. Uchwalenie przez Radę Powiatu uchwały budżetowej na 2016 rok (grudzień 2015 roku).
27. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Pabianickiego na 2016 rok (grudzień 2015 roku).
28. Zatwierdzenie rocznych planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Pabianickiego
na 2016 rok (grudzień 2015 roku).
29. Zatwierdzenie planu kontroli i pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
(grudzień 2015 roku).
Przewodniczący Rady
Powiatu Pabianickiego
/-/ Florian Wlaźlak

