PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2012 r.

3 Styczeń
1. Informacja Dyrektora PZZOZ w Będzinie o sytuacji w zakładzie.
2. Udzielenie poręczenia kredytu obrotowego dla PZZOZ w Będzinie.
3. Udzielenie upowaŜnień kierownikom jednostek organizacyjnych.
4. Projekt uchwały o powołaniu komisji przyznającej nagrody Starosty Będzińskiego
w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury w 2012 r.

17 Styczeń
1. Plan promocji i profilaktyki zdrowia na 2012 r.
2. Plan pracy PZD w zakresie przebudowy, modernizacji i remontów dróg powiatowych
w 2012 r.
3. Sprawozdanie Starosty Będzińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Powiatu Będzińskiego za 2011 r.
4. Projekt

uchwały

w

sprawie

zatwierdzenia

planów

naborowych

do

szkół

ponadgimnazjalnych.
5. Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Powiatu Będzińskiego w roku 2012 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
6. Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych

Powiatu

Będzińskiego

w

roku

2012

w

dziedzinie

wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 r.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad, kryteriów i trybu wyboru ofert realizacji
zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 r. i powołania komisji konkursowej.
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad, kryteriów i trybu wyboru ofert realizacji
zadań publicznych Powiatu Będzińskiego w dziedzinie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w 2012 r. i powołania komisji konkursowej.

31 Styczeń
1. Projekty uchwał o przyznaniu dotacji w roku 2012 na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytków.
2. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
systemowego pn. „Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów
społecznych” w 2012 r.
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków
umorzenia w części lub w całości, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności,
rozłoŜenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, jaką ponoszą rodzice za pobyt
dziecka w pieczy zastępczej.
4. Analiza skarg i interwencji mieszkańców za II półrocze 2011 r.

14 Luty
1. Informacja Dyrektora PZZOZ w Będzinie o sytuacji w zakładzie.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu
Będzińskiego opracowana przez Komendanta Powiatowego Policji.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Będzińskiego w zakresie zabezpieczenia
przeciwpoŜarowego opracowana przez Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy
PoŜarnej.
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań Powiatu w zakresie
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się
środki PFRON w 2012 r.
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania Dyrektora
PCPR z działalności za 2011 r.
6. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu audytu za rok 2011.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego
w Powiecie Będzińskim.
8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie przyznania organizacjom
pozarządowym dotacji z budŜetu Powiatu Będzińskiego na realizację zadań publicznych
w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na rok 2012.

28 Luty
1. Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie
Powiatu Będzińskiego.
2. Informacja o wykorzystaniu w roku 2011 środków budŜetowych stanowiących wpływy
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środków na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska.
3. Informacja o stanie mienia komunalnego w Powiecie Będzińskim obejmująca okres
od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Sportu w Będzinie.

5. Sprawozdanie z realizacji Uchwał Zarządu Powiatu Będzińskiego podjętych
w II półroczu 2011 r.

13 Marzec
1. Informacja Dyrektora PZZOZ w Będzinie o sytuacji w zakładzie.
2. Sprawozdanie z wykonania budŜetu Powiatu Będzińskiego za 2011 r.
3. Projekt uchwały o powołaniu komisji przyznającej Nagrody Starosty Będzińskiego dla
przedsiębiorców za rok 2011.
4. Projekt Uchwały o powołaniu nagrody im. Tadeusza Kosibowicza.
5. Sprawozdanie

z

realizacji

Uchwał

Rady

Powiatu

Będzińskiego

podjętych

w II półroczu 2011 r.
6. Sprawozdanie za 2011 rok dotyczące udzielonych umorzeń, odroczeń oraz rozłoŜenia
na raty naleŜności pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Powiatowi Będzińskiemu.

27 Marzec
1. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nt.: „Ocena stanu
sanitarno-higienicznego Powiatu Będzińskiego za rok 2011”.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie Powiatu
Będzińskiego w roku 2011.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami
pozarządowymi

oraz

innymi

podmiotami

prowadzącymi

działalność

poŜytku

publicznego na rok 2011.
4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
a) zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
b) zmian do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wspierania Dziecka
i Rodziny.

10 Kwiecień
1. Informacja Dyrektora PZZOZ w Będzinie o sytuacji w zakładzie.
2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
rehabilitacyjnej

i

wykorzystania

środków

finansowych

WTZ

w

2011

r.

24 Kwiecień
1. Informacja o realizacji kontraktów zawartych przez PZZOZ ze ŚOW NFZ
na świadczenie medyczne w 2011 r.
2. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 2009 – 2020
za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

8 Maj
1. Informacja Dyrektora PZZOZ w Będzinie o sytuacji w zakładzie.
2. Informacja o realizacji budŜetu Powiatu Będzińskiego za I kwartał 2012 r.
3. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŜkowych w Powiecie Będzińskim
za 2011 rok.

22 Maj
1. Sprawozdanie finansowe z rocznej działalności Powiatu Będzińskiego.
2. Informacja o sytuacji finansowej PZZOZ w Będzinie w oparciu o bilans roczny
za 2011 r.
3. Gospodarka leśna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie
Powiatu Będzińskiego.
4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek
oświatowych.
5. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół
i placówek oświatowych.
6. Informacja z przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 roku.

5 Czerwiec
1. Informacja Dyrektora PZZOZ w Będzinie o sytuacji w zakładzie.
2. Projekt

uchwały

Rady

Powiatu

w

sprawie

powołania

placówek

opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian do statutu Domu Dziecka w Sarnowie.
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian do statutu Domu Pomocy Społecznej
w Będzinie.
5. Analiza rynku pracy Powiatu Będzińskiego za 2011 r.

19 Czerwiec
1. Informacja z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
za I półrocze 2012 r.
2. Pozyskiwanie środków pozabudŜetowych na zadania w zakresie modernizacji dróg
powiatowych.
3. Informacja z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Powiatu
Będzińskiego oraz komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Będzinie
w I półroczu 2012 r.

3 Lipiec
1. Informacja Dyrektora PZZOZ w Będzinie o sytuacji w zakładzie.

17 Lipiec
1. Projekt

uchwały w

sprawie powołania komisji

na stanowisko

nauczyciela

mianowanego.
2. Analiza skarg i interwencji mieszkańców za I półrocze 2012 r.

31 Lipiec
1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia

maksymalnej kwoty dofinansowania za

kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyŜsze i zakłady kształcenia w roku
szkolnym 2012/2013.
2. Projekt uchwały w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów szkół i placówek
oświatowych.

14 Sierpień
1. Informacja Dyrektora PZZOZ w Będzinie o sytuacji w zakładzie.
2. Informacja o przebiegu wykonania budŜetu Powiatu Będzińskiego za I półrocze 2012 r.
3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
4. Projekt uchwały w sprawie powierzenia obowiązków doradcy metodycznego.

28 Sierpień
1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
a) zmian do Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Sarnowie,
b) uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego placówek opiekuńczo-wychowawczych,
c) zmian do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie.
2. Projekt

uchwały

w

sprawie

zatwierdzenia

realizacji

naboru

do

szkół

ponadgimnazjalnych Powiatu Będzińskiego w roku szkolnym 2012/2013.
3. Sprawozdanie z realizacji Uchwał Zarządu Powiatu Będzińskiego podjętych
w I półroczu 2012 r.

11 Wrzesień
1. Informacja Dyrektora PZZOZ w Będzinie o sytuacji w zakładzie.
2. Zmiany w przepisach dotyczących standardów usług rynku pracy i warunków ich
prowadzenia przez Powiatowe Urzędy Pracy.
3. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o Nagrody
Starosty dla nauczycieli.
4. Sprawozdanie

z

realizacji

Uchwał

Rady

Powiatu

Będzińskiego

podjętych

w I półroczu 2012 r.
5. Analiza dotychczasowej realizacji Programu współpracy Powiatu Będzińskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego na rok 2012.

25 Wrzesień
1. Informacja nt. przeprowadzonych przez Biuro Zamówień Publicznych postępowań
o udzielenie zamówień publicznych za okres od VIII 2011 r. do VIII 2012 r.
2. Program współpracy Powiatu Będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2013.
3. Analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych
Powiatu.

9 Październik
1. Informacja Dyrektora PZZOZ w Będzinie o sytuacji w zakładzie.
2. Sprawozdanie z realizacji Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego
rynku pracy Powiatu Będzińskiego na lata 2011-2013.
3. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie
Stypendium Powiatu Będzińskiego.

23 Październik
1. Informacja o stanie gotowości jednostek podległych Staroście Będzińskiemu do sezonu
zimowego 2012/2013.
2. Informacja dotycząca zatwierdzenia listy stypendystów Powiatu Będzińskiego.
3. Sprawozdanie z bieŜącej działalności Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

6 Listopad
1. Informacja Dyrektora PZZOZ w Będzinie o sytuacji w zakładzie.
2. Projekt budŜetu Powiatu Będzińskiego na 2013 r.
3. Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020.

20 Listopad
1. Ocena realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych.
2. Informacja o realizacji budŜetu za III kwartały 2012 r.

4 Grudzień
1. Informacja Dyrektora PZZOZ w Będzinie o sytuacji w zakładzie.
2. Zmiany wniesione do projektu budŜetu na 2013 r. i wieloletniej prognozy finansowej
/zmiany wprowadzone przez Komisje/.
3. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
na lata 2010-2015 za rok 2012.
4. Sprawozdanie

z

realizacji

Powiatowej

Strategii

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych na lata 2008-2013 za rok 2012.
5. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar przed przemocą za rok 2012.
6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata
2012-2014 za rok 2012.
7. Sprawozdanie z realizacji planu profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2012.
8. Plan pracy Rady Powiatu Będzińskiego i Zarządu Powiatu Będzińskiego na rok 2013.

18 Grudzień
1. Informacja z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
za II półrocze 2012 r.
2. Informacja z kontroli przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu
Będzińskiego oraz komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Będzinie
w II półroczu 2012 r.
3. Plan audytu na rok 2013.
4. Informacja dotycząca aplikowania o środki UE w roku 2012.

