SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SAMORZĄDU
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

W I półroczu 2019 r. Komisja Samorządu odbyła 7 posiedzeń, w tym trzy wspólne
ze wszystkimi komisjami problemowymi Rady Powiatu (styczeń, czerwiec i lipiec)
oraz jedno wspólne z Komisją Edukacji i Rodziny (kwiecień).
Tematyka obrad przedstawiała się następująco:
1.
2.

Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2019 r.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez
powiat piski.
3. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego
za 2018 r.
4. Informacja o bieżącym funkcjonowaniu SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2018 r.
6. Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej za 2018 r.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
8. Raport o stanie powiatu.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.
10. Sprawozdanie roczne z wykonania plany finansowego SP ZOZ Szpitala
Powiatowego w Piszu za 2018 r.
11. Sprawozdanie roczne z wykonania plany finansowego Muzeum K. I.
Gałczyńskiego w Praniu za 2018 r.
12. Informacja o funkcjonowaniu SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu oraz
zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego.
13. Okresowe sprawozdanie z działalności Komisji.
14. Przyjęcie planu pracy na II półrocze 2019 r.
W styczniu 2019 r., na wniosek Zarządu Powiatu, Komisja wybrała radnego
Michała Wrzoska na swojego przedstawiciela do składu Komisji Stypendialnej na rok
szkolny 2018/2019.
Ponadto na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 24 czerwca 2019 r. wysłuchano
pracowników diagnostyki SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, którzy przedstawili
problem zbyt niskich wynagrodzeń.
W okresie sprawozdawczym Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał:
1.

w sprawie powierzenia Gminie Ruciane-Nida zadań Powiatowej Biblioteki
Publicznej,
2. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie na Uchwałę Nr
XXXIII/222/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenie
wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na obszarze
powiatu piskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania
dyspozycji usunięcia pojazdu w 2018 r.,
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3. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na Uchwałę Nr XLIV/292/18 Rady
Powiatu Pisz z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej,
4. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/298/18 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 września
2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Piskiego z
Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, na rok 2019”,
5. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w
Powiecie Piskim na lata 2019-2021,
6. w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających,
7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Pisz, na
dofinansowanie kosztów projektu pn „Opracowanie dokumentacji technicznej
budowy skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów w Piszu”,
8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu WarmińskoMazurskiemu,
9. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata
2019-2023 (3 projekty),
10. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r. (4 projekty),
11. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2019 r. ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
12. w sprawie wystąpienia Powiatu Piskiego ze stowarzyszenia Lokalna Organizacja
Turystyczna „Mazury Południowe”,
13. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Piskiego, na nieruchomość stanowiącą własność gminy
Ruciane-Nida,
14. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu piskiego za 2018 rok
oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,
15. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty netto za
2018 r. SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu,
16. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/139/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 czerwca
2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Piszu,
17. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej w
obrębie Borki,
18. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
W okresie sprawozdawczym Komisja nie podjęła żadnych wniosków do Zarządu
Powiatu.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
SAMORZĄDU
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