UCHWALA NR XX)U153/I7
RADY POWIATU GRA.IEWSKIECO
zdnia2T styczJj.ia2ol7.
w 3prrwie przyjfcir phtru pr&y Rldy Powi.tu Gnjewskiego a.,2017 r.
Na podsrawie an.l9 usiawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym
(Dz. U.22016 r. poz. 814 z p6Zn. an.) uchwala sig, co nastgpuje:

sl
Przyjmuje si9 plan pncy Rady Powiatu Grajewskiego na 2017 r., jak zalqcznik do
niniejszej uchwaly.

s2
Wykonanie uchwaly powierza siE Zarz4dowi Powiatu.

03
Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjEcia-

Pnrwod n kzqq Rady Powiat u

Gmjc&ie*o

lil'
Sran is lqw

Ifu s sa korr'sk i

ZatCZnlk dO Uchwaけ Nr XXI力

153′ 17

Rady PO■ latu Crajewskie30
z dn餞 27 wcコ da 2017 r

PLAN PRACY
RADY POWiATU GmWsЮ
EGO NA2017 R
Lp

Tematyka
Zatwierdzenie plan6w pracy Rady Powiatu Grajewskiego
i komisji na 2017 r.
Rozpatrzenie sprawozdania z dzialalnosci Komisji
Bezpieczenstwa i Porz?dku w 2016 r.
Informacja o stanie b€4,ieczenstwa i porz4dku publicznego
za 2016 r. na terenie powiatu gajewskiego.
Informacja o stanie bezpieczefstwa i ochrony
przeciwpitztow e1 zz 201 6 r.
Informacja o zimowyrn utrzlmaniu drog.

I
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I kwartal

Rozpatrzenie sprawozdania z &ialalno3ci finansowej
powiatu za 2016 r. i udzielenia absolutorium Zal:,flowt
Powiatu za 20 I 6 r.
Rozpatrzenie spmwozdania z efekt6w pmcy organizatora
rodzinnej pieczy zastgpzej za20l6 r.
Ocena zasobow pomocy spolecznej za 2016 r. w Powiecie
Gmjewskim,
Informacja z realizacji zadan powiatu z zakresu pomocy
spolecanej.
lnformacja o stanie &6g powiato\rych, przygotowaniu do
sezonu turystycznego.

Informacja

o

Grajewskim.

Informacja

sltuacji na rynku pracy

o stanie

w

I11■ vartal

P,owiecie

bezpieczenstwa sanitamego

i weterparyjnego za 2016 r.
S).tuacja w oswiacie informacja

III.

Termirl

i

III Itwa"al

o naborze uczni6w do
prowadzonych
szkol
przez powiat grajewski w roku
szkolnym 201712018.
１
２
３

IV

Informacja o wynikach analizy oSwiadczen majqtkowych.
lnformacja o stanie realizacji inwestycji na terenie powiatu.
lnformacja o stanie Srodowiska w Powiecie Grajewskim.

IV kwartal

Tematyka poszczeg6lnych sesji mo2e ulec zmianie w zale2nojci od biez4cych potrzeb.

