
UCHWAŁA Nr  III/18/2018 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Oświaty Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim V kadencji z działalności w 2018 r. 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz § 41 ust. 1 Statutu Powiatu 

Nowodworskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLI/262/2018 Rady Powiatu                     

w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu 

Nowodworskiego ( Dz. U. Woj. Pom. z 2018 r., poz. 1325), zmienionego uchwałą Rady 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XLVI/304/2018 z dnia 26 września 2018 r.                        

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowodworskiego (Dz. U. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3937) 

uchwala się: 

 

§ 1. 

 

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Oświaty Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim              

V kadencji z działalności w 2018 r., które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                  Robert Ciżmowski 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/18/2018 

                                                                                                              Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  

                                                                                       z dnia 28 grudnia 2018 r.   

 

Sprawozdanie 

Komisji Oświaty 

V kadencji 

z działalności w 2018 r. 

 

Komisja Oświaty Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zrealizowała plan pracy 

na rok 2018, w następującym zakresie: 

 

- podsumowała i oceniła realizację programów edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych                         

     i projektów edukacyjnych w I półroczu roku szkolnego 2017/2018. 

- przeanalizowała wynik audytu i jego przełożenie na arkusze organizacyjne placówek  

    oświatowych, 

- oceniła osiągnięcia dydaktyczne  (udział młodzieży w konkursach, olimpiadach, turniejach). 

- złożyła wnioski do projektu budżetu na rok 2019. 

- przeanalizowała wyniki egzaminów gimnazjalnych w: gimnazjum sportowym                              

      i w gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Dworze  

      Gdańskim. 

- odbyła wizytację w ZS Nr 2 i SOSW w Nowym Dworze Gdańskim w związku z realizacją  

   inwestycji termomodernizacji obiektów oświatowych. 

- oceniała wyniki egzaminów zawodowych i matur w roku szkolnym 2017/2018. 

 

Ponadto Komisja opiniowała materiały przedstawiane pod obrady sesji Rady Powiatu                       

w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

Komisje podlegają Radzie Powiatu w całym zakresie swojej działalności. Komisja 

stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę Powiatu, przedkładając raz do 

roku z jego realizacji  swoje sprawozdanie. 

Wobec powyższego Komisja Oświaty Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim               

V kadencji przedstawia do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

sprawozdanie Komisji z działalności w 2018 r. Tym samym wypełnia obowiązki prawne. 

Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, zgodny 

jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar 

priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał 

społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej 

społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                  Robert Ciżmowski 

 


