
Plan pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na rok 2009. 
 

 
Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 
Termin  

1. Przyjęcie informacji o aktualnej sytuacji w SP ZOZ w 
Rawie Mazowieckiej. Zapoznanie się z planem zamierzeń  
przekształceniowych na rok 2009 

Styczeń 

2. Zapoznanie się z funkcjonowanie Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej 
prowadzonego przez Samorządowe Stowarzyszenie 
Rozwoju Ziemi Rawskiej. 
 

 
Luty 

3. Przyjęcie informacji z rocznej działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. 
Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

Marzec 

4. Ocena poziomu zabezpieczeń świadczeń zdrowotnych z 
zakresu opieki zdrowotnej dla Powiatu Rawskiego. 
 

Kwiecień 

5. Pomoc rodzinom zastępczym (formy i zasady). 
WyraŜenie opinii w zakresie planu zabezpieczenia 
ambulatoryjnej opieki medycznej na rok 2009.  
 

Maj 

6. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ za I półrocze. 
Informacja o realizacji działań przekształceniowych.  

Lipiec 

7. Przedstawienie aktualnej diagnozy problemów 
społecznych Powiatu Rawskiego. 
 

Wrzesień 

8.  
Informacja z realizacji zadań w zakresie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 
 

 
Listopad 

9. Ocena realizacji Programu Profilaktyki dla mieszkańców 
Powiatu Rawskiego. 
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2010. 
 

Grudzień 

 
 

 
 
 



Plan pracy Komisji BudŜetu i Finansów  na rok 2009 
 

 
Lp.  

Wyszczególnienie 

 

Termin realizacji 

 
 

1. 
 Opiniowanie bieŜących zmian 
  w budŜecie na rok 2009 
 

(Styczeń – grudzień) 
praca ciągła 

2. 
 

 Ocena wykonania budŜetu za rok 2008. 
 

Luty 
 

 
3. 

1. Ocena stanu zaawansowania  
przygotowań do realizacji inwestycji 
 w roku 2009. 
 2. Zapoznanie się z wynikiem finansowym 
SPZOZ  w Rawie Maz. za 2008 rok. 

 
Kwiecień 

 
4. 

1.Przyjęcie informacji z wykonania 
budŜetu Powiatu za I kwartał 2009 r. 
2.Zapoznanie się z prowadzoną polityką 
kadrową i systemem wynagradzania 
pracowników Starostwa. 

 
Maj 

 
5. 

WyraŜenie opinii w sprawie wykonania 
budŜetu za I półrocze roku 2009.  

 

 
Sierpień 

 
6. 

 
Analiza moŜliwości realizacji inwestycji 

i ich źródeł finansowania w latach 
 2009-2013  

 
Październik 

 
7. 

 
Praca nad projektem budŜetu 

 na rok 2010. 
 

 
Listopad 

 
8. 
 

1.Dyskusja i wyraŜenie opinii w sprawie 
projektu budŜetu na rok 2010. 

  2. Przyjęcie planu pracy Komisji 
 na rok 2010. 

 
Grudzień 

 
 
 

 



Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji 
i Gospodarki Terenami na rok 2009. 

 
 

Lp. Zadania Termin 

1. 
Dyskusja nad programami: 
- ochrony środowiska 
- gospodarki odpadami 

Styczeń 

2. 

Realizacja zalesień oraz tworzenie zachęt 
motywujących do zalesiania gruntów 
rolnych o niskiej przydatności rolniczej – 
informacje z AR i MR na temat 
istniejących programów. 

Luty - Marzec 

3. 

Ocena stanu środowiska w Powiecie 
Rawskim. Ocena stanu bezpieczeństwa 
sanitarnego, fitosanitarnego i 
epidemiologicznego. 

Kwiecień - Maj 

4. 
Zapoznanie się ze stanem mienia 
naleŜącego do Powiatu Rawskiego – 
wyjazd w teren 

Czerwiec - Lipiec 

5. 
Zapoznanie się z działalnością kół 
łowieckich odnośnie współpracy 
z rolnikami z terenu Powiatu Rawskiego  

Wrzesień 

6. 

Ocena realizacji zadań i celów ujętych w 
Strategii Rozwoju Powiatu Rawskiego w 
zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i 
leśnictwa 

Październik - Listopad 

7. 

Zapoznanie się z wykorzystaniem środków 
z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Powiatowego Funduszu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 
Przygotowanie planu pracy komisji na 
następny rok 

Grudzień 

8. 
Przyjęcie informacji o gospodarowaniu 
mieniem Powiatu Rawskiego 

Co kwartał 

 
 
 
 
 
 
 



Plan pracy Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 
Publicznego na rok 2009 

 

 

Lp. Wyszczególnienie Termin  

1. Wypracowanie sposobu rozdysponowania środków 
przeznaczonych na remonty i modernizację dróg 
powiatowych.  

Luty 

2. Dokonanie przeglądu dróg powiatowych, mostów 
i wiaduktów. Wypracowanie planu robót na drogach 
powiatowych na rok 2009. 

Marzec 

3. Ocena prowadzonej akcji zimowej w sezonie 2008/2009. Kwiecień 

4. Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych. 
Maj 

5. Ocena wykonania budŜetu za I półrocze 2009 roku. Sierpień 

6. Zapoznanie się i z przebiegiem prac modernizacyjnych 
 i remontowych dróg powiatowych. 

Wrzesień 

7. 

 

1. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie 
powiatu. 

2. Realizacja programu „Bezpieczny Powiat” oraz innych 
programów realizowanych przez inne instytucje 
powiatowe. 

Październik 

8. Ocena wykonania modernizacji i remontów dróg 
powiatowych, ocena stanu gotowości do okresu 
zimowego. 

Listopad 

9. 1.Wstępne przyjęcie planu modernizacji i remontów dróg 
powiatowych na rok 2010. 

2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 rok. 
Grudzień 

 
 
 
 

 



 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009. 
 

 
 

 
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2009. 

 
 

Lp.  Wyszczególnienie 
 

Termin 
1. Kontrola wdraŜanych przez SPZOZ w Rawie 

Mazowieckiej programów naprawczych lub przyjętych 
rozwiązań przekształceniowych. 
 

 
Styczeń - Luty 

2. Kontrola wydatkowania środków na  rzeczówkę oraz na 
dokształcanie w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie 
Mazowieckiej 

 
Kwiecień 

3. Kontrola wydatkowania środków budŜetowych na 
inwestycje drogowe zrealizowane w 2008 roku 
 

 
Październik 

 
 
 
 

 
 

Lp. Tematyka Miesiąc 
 

2. 
 

1. Analiza sprawozdania z wykonania budŜetu za 
2008 rok – wyraŜenie opinii. 

2. Wypracowanie wniosku absolutoryjnego.  
 

 
Marzec 

 
3. 

 
   Analiza wykonania budŜetu za I półrocze 2009  roku 
 

 
Sierpień 

 
4. 

 
Zapoznanie się z realizacją przez Zarząd Powiatu  
   uchwał Rady Powiatu. 

 
Wrzesień 

 
5. 

 
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2010. 
 

 
Listopad 



Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2009 
 

L.p. Tematyka Miesiąc 
1. Wypracowanie propozycji imprez sportowych 

i kulturalnych w powiecie Rawskim 
Styczeń 

2. Zaopiniowanie regulaminu wynagradzania 
nauczycieli na rok 2008. 

Luty 

3. Analiza potrzeb inwestycyjnych w szkołach 
i placówkach oświatowych. 

Kwiecień 

4. Inicjowanie działalności kulturalnej: (zgodnie 
z oczekiwaniami społeczności lokalnego) 
- zespoły ludowe, 
- zespoły dziecięce, 
- festiwale, 
- przeglądy i konkursy, 
- wystawy promujące dorobek kulturalny.  

Praca ciągła  

5. Zapoznanie się z propozycjami  rozwojowymi 
szkolnictwa zawodowego w placówkach   
prowadzonych przez Powiat Rawski. 

Maj 

6. Ocena aktywności placówek w zakresie 
pozyskiwania środków zewnętrznych. 
Biblioteki – rozwój czytelnictwa wśród młodzieŜy 
i dorosłych. 

Wrzesień 

7. Realizacja kalendarza imprez kulturalnych. 
Spotkania z ciekawymi ludźmi. 

Sierpień/Wrzesień 

8. Realizacja kalendarza imprez sportowych – stan 
i wykorzystanie bazy sportowej. 
Informatyzacja szkół – upowszechnienie dostępu 
do Internetu. 

Wrzesień/Październik 

9. Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2010 
 

Grudzień 

 
 



Plan pracy Komisji Promocji i Integracji Europejski ej na rok 2009 

Lp. Nazwa działania Termin 
realizacji 

1. Analiza budŜetu na 2009 ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na wykorzystanie środków na 
promocję. 

Styczeń 

2. Poprawa warunków rozwoju młodzieŜy poprzez 
rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej. 
(wspólnie z Komisją Oświaty). 
Analiza aktualności zapisów strategii Rozwoju 
Powiatu Rawskiego w latach 2007- 2013. 

Luty 

3. Próba nawiązania kontaktów partnerskich z innymi 
powiatami w zakresie działań kulturalnych 
i sportowych( nie zrealizowane w 2008 r.) 

 

Kwiecień 

4. Analiza moŜliwości wykorzystania kolei 
wąskotorowej  dla potrzeb dziedzictwa kulturalnego 
i turystyki. 

Maj 

5. Analiza podejmowanych działań w zakresie 
pozyskiwania dodatkowych środków na zadania 
inwestycyjne. 

Czerwiec 

6. Współudział w organizacji doŜynek powiatowych. 

 

Sierpień 

7. Ocena wykorzystania terenów inwestycyjnych 
w ŁSSE i RSP. 

Wrzesień 

8. Analiza prowadzonych działań w zakresie pomocy 
twórcom i zespołom ludowym działającym na terenie 
powiatu 

Październik 

9. Analiza realizacji celów ujętych w Planie Rozwoju 
Lokalnego Powiatu Rawskiego za rok 2008. 

Listopad 

10. Zapoznanie się z projektem budŜetu na rok 2010. 
Opracowanie planu pracy komisji na rok 2010. 

Grudzień 

 
 


