
UCHWAŁA Nr  I/2/2020 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 31 stycznia  2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Oświatowo - Społecznej z działalności                      

w 2019  r. 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) w związku z § 41 ust. 1 Statutu Powiatu 

Nowodworskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IX/72/2019 Rady Powiatu w 

Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu 

Nowodworskiego, uchwala się: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Oświatowo - Społecznej z działalności w 2019 r., które 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                     Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                Robert Ciżmowski 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Załącznik do uchwały Nr  I/ 2/2020 

                                                                                                              Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  

                                                                                       z dnia 31 stycznia  2020 r.   

 

Sprawozdanie 

Komisji Oświatowo - Społecznej 

z działalności w 2019 r. 

 

Komisja Oświatowo – Społeczna zrealizowała plan pracy na rok 2019, przyjęty 

Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 grudnia                  

2018 r., w następującym zakresie: 

 

-  podsumowała i oceniła realizację Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej za 2018 r. 

- rozpatrzyła informację na temat działalności Powiatu Nowodworskiego w zakresie 

promocji, 

- przyjęła informacje o stanie realizacji zadań oświatowych, 

- przeanalizowała plany rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 placówek oświatowych, jak 

również promocję szkół, 

- rozpatrzyła informację Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie 

działalności za rok 2018, 

- podsumowała i oceniła bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie Powiatu 

Nowodworskiego oraz zapoznała się z prowadzącymi przez Komendę Powiatową Policji w 

Nowym Dworze Gdańskim programami profilaktycznymi, 

- przeanalizowała kryteria i tryb przyznawania nagród Starosty oraz dodatku motywacyjnego 

dla dyrektorów, 

- zapoznała się z informacją w zakresie przemocy w rodzinie i związanej z tym procedury 

„Niebieskiej karty”, 

- złożyła wnioski do projektu budżetu na rok 2020. 

- oceniała wyniki egzaminów zawodowych i matur w roku szkolnym 2018/2019. 

 

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 Oświatowo - Społeczna przedstawia do przyjęcia przez 

Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim sprawozdanie Komisji z działalności w 2019 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 

 

 


