WKiO-I.0021.0006.2020

Będzin, dnia 24 listopada 2020 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2021 R.
5 Styczeń
1. Udzielenie upoważnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych.
2. Plan finansowy na 2021 r.
3. Plan audytu na rok 2021.
4. Projekt uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w roku 2021.
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych działających na terenie powiatu będzińskiego.

19 Styczeń
1. Informacja o inwestycjach na terenie powiatu będzińskiego oraz wydanych
pozwoleniach na budowę w poszczególnych gminach - sprawozdanie za rok 2020.
2. Plan pracy Powiatowego Zarządu Dróg w zakresie przebudowy, modernizacji
i remontów dróg powiatowych w 2021 r.
3. Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych

stopniach

awansu

zawodowego

w

szkołach

i

placówkach

prowadzonych przez powiat będziński.
4. Informacja na temat bieżących działań i sytuacji w PZZOZ w Czeladzi za IV kwartał
2020 r.

2 Luty
1. Informacja o realizacji zadań z zakresu windykacji należności Skarbu Państwa oraz
powiatu będzińskiego za 2020 r.
2. Informacja na temat działań Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie w ramach tzw.
Tarczy Antykryzysowej.
3. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania dorocznych
Nagród Starosty Będzińskiego za Osiągnięcia w Dziedzinie Kultury, Twórczości
Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury.
4. Informacja dotycząca planów rekrutacyjnych do klas pierwszych szkół młodzieżowych
ponadpodstawowych.
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5. Plan promocji i profilaktyki zdrowia na 2021 r.
6. Analiza skarg i wniosków mieszkańców oraz petycji za II półrocze 2020 r.

16 Luty
1. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu audytu za rok 2020.
2. Informacja z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Powiatu
Będzińskiego za rok 2020.
3. Sprawozdanie Starosty Będzińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Powiatu Będzińskiego za 2020 r.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu
będzińskiego opracowana przez Komendanta Powiatowego Policji.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu będzińskiego w zakresie zabezpieczenia
przeciwpożarowego opracowana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej.
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań powiatu w zakresie
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się
środki PFRON w 2021 r.
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania Dyrektora
z działalności PCPR w Będzinie za 2020 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy
społecznej oraz wykazem potrzeb w zakresie pieczy zastępczej.
8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata
2018 – 2020 za rok 2020.
9. Sprawozdanie z bieżącej działalności Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości za
2020 rok.

2 Marzec
1. Informacja o wykorzystaniu w roku 2020 środków budżetowych stanowiących wpływy
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska.
2. Omówienie wniosku i propozycji projektu uchwały o ewentualnym przyznaniu dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów
zabytkowych z terenu Powiatu Będzińskiego.
3. Informacja na temat zapotrzebowania na zawody w powiecie będzińskim w roku 2021.
4. Informacja o stanie mienia w powiecie będzińskim obejmująca okres od 1 stycznia
2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
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5. Sprawozdanie z realizacji „AS. Aktywny Senior. Powiatowy Program dla Seniorów na
lata 2019 – 2023” za rok 2020.

16 Marzec
1. Realizacja uchwał Zarządu Powiatu Będzińskiego podjętych w II półroczu 2020 r.
2. Realizacja uchwał Rady Powiatu Będzińskiego podjętych w II półroczu 2020 r.

30 Marzec
1. Sprawozdanie za 2020 rok dotyczące udzielonych umorzeń, odroczeń oraz rozłożenia
na raty - należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
powiatowi będzińskiemu zgodnie z Uchwałą Nr XL/448/2018 Rady Powiatu
Będzińskiego z dnia 28 maja 2018 roku.
2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Będzińskiego za 2020 r.
3. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych

powiatu

będzińskiego

w

roku

2021

w

zakresie

wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej.
4. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych powiatu będzińskiego w roku 2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
5. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu będzińskiego
w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

13 Kwiecień
1. Informacja o inwestycjach na terenie powiatu będzińskiego oraz wydanych
pozwoleniach na budowę w poszczególnych gminach - sprawozdanie za I kwartał
2021 r.
2. Sprawozdanie

z

realizacji

„Programu

współpracy

Powiatu

Będzińskiego

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020”.
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20 Kwiecień
1. Wniosek Dyrektora PCPR o akceptację i skierowanie na sesję Rady Powiatu
Będzińskiego „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej”.
2. Sprawozdanie

z

realizacji

Powiatowej

Strategii

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych na lata 2014 – 2020 za rok 2020.
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2025.
4. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego
Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025.
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2021 – 2025.
6. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego
Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023.
7. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nt.: „Ocena stanu
sanitarno-higienicznego Powiatu Będzińskiego za 2020 rok”.
8. Analiza rynku pracy Powiatu Będzińskiego za 2020 rok, z uwzględnieniem środków
Funduszu Pracy dedykowanych na organizację programów rynku pracy.
9. Informacja na temat bieżących działań i sytuacji w PZZOZ w Czeladzi za I kwartał
2021 r.

27 Kwiecień
1. Informacja o realizacji zadań z zakresu windykacji należności Skarbu Państwa oraz
powiatu będzińskiego za I kwartał 2021 r.
2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia listy laureatów, wysokości nagród oraz
terminu i miejsca wręczenia Nagród Starosty Będzińskiego za Osiągnięcia
w Dziedzinie Kultury, Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności
rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej
prowadzonego przez Stowarzyszenie „Bądź z nami” w Będzinie, ul. Podłosie 10 oraz
oceny działalności Warsztatu za rok 2020.
4. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji wysokości dotacji przypadającej na jednego
ucznia danego typu i rodzaju szkół niepublicznych działających na terenie Powiatu
Będzińskiego w roku 2021.
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11 Maj
1. Informacja o realizacji planu dochodów i wydatków Powiatu Będzińskiego za I kwartał
2021 r.
2. Projekt uchwały w sprawie przyznania organizacjom pozarządowym w 2021 roku
dotacji z budżetu powiatu będzińskiego na realizację zadań publicznych powiatu
będzińskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
3. Projekt uchwały w sprawie przyznania organizacjom pozarządowym w 2021 roku
dotacji z budżetu powiatu będzińskiego na realizację zadań publicznych Powiatu
Będzińskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.

25 Maj
1. Przyjęcie sprawozdania finansowego z działalności powiatu będzińskiego za 2020 r.
2. Raport z realizacji Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Będzińskiego na lata 20142020 za rok 2020.
3. Projekt uchwały w sprawie Raportu o stanie powiatu.

8 Czerwiec
Materiały przedstawione przez komórki Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu
wynikające z bieżących spraw.

22 Czerwiec
Materiały przedstawione przez komórki Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu
wynikające z bieżących spraw.

6 Lipiec
1. Udział Zarządu Powiatu Będzińskiego w symulacjach elektronicznego naboru do klas
pierwszych szkół ponadpodstawowych Powiatu Będzińskiego.
2. Informacja o inwestycjach na terenie powiatu będzińskiego oraz wydanych
pozwoleniach na budowę w poszczególnych gminach - sprawozdanie za II kwartał
2021 r.
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20 Lipiec
1. Informacja o realizacji zadań z zakresu windykacji należności Skarbu Państwa oraz
powiatu będzińskiego za I półrocze 2021 r.
2. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji do spraw nadania stopnia awansu
zawodowego nauczycieli.
3. Informacja na temat bieżących działań i sytuacji w PZZOZ w Czeladzi za II kwartał
2021 r.
4. Informacja o realizacji kontraktów zawartych przez PZZOZ ze ŚOW NFZ na
świadczenia medyczne w 2020 r.

3 Sierpień
1.

Analiza skarg, interwencji mieszkańców oraz petycji za I półrocze 2021 r.

17 Sierpień
1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Będzińskiego podjętych w I półroczu
2021 r.
2. Sprawozdanie z realizacji uchwał Zarządu Powiatu Będzińskiego podjętych
w I półroczu 2021 r.

31 Sierpień
1. Przyjęcie

informacji

o

przebiegu

wykonania

budżetu

powiatu

będzińskiego

za I półrocze 2021 r.
2. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w latach
2021 - 2030.
3. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji ds. nagród Starosty Będzińskiego dla
nauczycieli.
4. Informacja na temat funkcjonowania spółek z udziałem powiatu będzińskiego
i uczestnictwa w związkach.
5. Sprawozdanie z

bieżącej działalności Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

za I półrocze 2021 r.

14 Wrzesień
1. Program współpracy powiatu będzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
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28 Wrzesień
1. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia dodatkowych dni wolnych w szkołach
powiatu będzińskiego.
2. Opinia dotycząca raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej PZZOZ w Czeladzi.

12 Październik
1. Informacja o inwestycjach na terenie powiatu będzińskiego oraz wydanych
pozwoleniach na budowę w poszczególnych gminach - sprawozdanie za III kwartał
2021 r.
2. Ustalenie stawek opłat obowiązujących w 2022 r. za usunięcie i przechowywanie
pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia
pojazdu.
3. Ustalenie stawek opłat obowiązujących w 2022 r. za usunięcie i przechowywanie
statków lub innych obiektów pływających.
4. Informacja o stanie realizacji naboru do klas pierwszych szkół młodzieżowych i dla
dorosłych na rok szkolny 2021/2022.
5. Informacja na temat bieżących działań i sytuacji w PZZOZ w Czeladzi za III kwartał
2021 r.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

26 Październik
1. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie
stypendium dla uczniów i studentów z terenu powiatu będzińskiego.
2. Informacja o realizacji zadań z zakresu windykacji należności Skarbu Państwa oraz
powiatu będzińskiego za III kwartał 2021 r.

9 Listopad
1. Informacja o realizacji planu dochodów i wydatków powiatu będzińskiego
za III kwartał 2021 r.
2. Przyjęcie projektu budżetu powiatu będzińskiego na 2022 r.
3. Przyjęcie projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu będzińskiego na lata 2022
- 2030.

23 Listopad
1. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2021 z uwzględnieniem
środków ZIT.
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2. Informacja o stanie gotowości jednostek podległych Staroście Będzińskiemu do
sezonu zimowego 2021/2022.
3. Plan pracy Zarządu Powiatu Będzińskiego na rok 2020 oraz propozycje do planu sesji
Rady Powiatu Będzińskiego na rok 2022.
4. Informacja na temat pozyskiwania wsparcia finansowego dla realizacji zadań
remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych.
5. Informacja

w

sprawie

przyznania

stypendium

Powiatu

Będzińskiego

dla

najzdolniejszych uczniów i studentów.

7 Grudzień
1. Sprawozdanie z realizacji dotacji udzielonych przez powiat na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytków i znajdujących się na terenie powiatu będzińskiego.
2. Sprawozdanie z realizacji planu profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2021.
3. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie obwieszczenia o ogłoszeniu tekstu
jednolitego Statutu PZZOZ.
4. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
na lata 2021 – 2025 za rok 2021.
5. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025, za rok 2021.

21 Grudzień
Materiały przedstawione przez komórki Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu
wynikające z bieżących spraw.
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