Sprawozdanie międzysesyjne
za okres od 20 kwietnia 2019 r. do 24 maja 2019 r.
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

1. Prowadzono bieżące sprawy z zakresu nadzoru nad działalnością szkół i placówek.
2. Sprawdzono arkusze organizacyjne szkół i placówek na rok szkolny 2019/2020 i przesłano
je do zaopiniowania do Kuratorium Oświaty w Koninie.
3. Dokonano aktualizacji sieci szkół w Systemie Informacji Oświatowej oraz wprowadzono
dane o kwartalnych wynagrodzeniach pracowników zajmujących się oświatą.
4. Trwa procedura naboru uczniów do szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych).
5. Przygotowano projekty Uchwał Rady Powiatu Kolskiego w sprawie:
- zmiany Uchwały Nr XXVI/161/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski,
- w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających
siedzibę na obszarze Powiatu Kolskiego od dnia 1 września 2019 roku.
- przyjęcia „ Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3”

6. Wypłacono dotacje dla szkół niepublicznych.
7. Trwają przygotowania do XXI Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych, który odbędzie
się 02 czerwca 2019 r. w Kościelcu
8. Realizowane są zadania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi w
zakresie działalności pożytku publicznego
9. Uaktualniono plan wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji
budżetowej, w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą RPK z 24 kwietnia 2019 r.
10. Przesłano do jednostek i placówek oświatowych zmiany w planie wydatków na 2019 r.
dokonane w/w uchwałą Rady Powiatu Kolskiego.
11. Uaktualniono (w związku z w/w zmianami) plan wydatków oświatowych na 2019 r. w
podziale na poszczególne szkoły, rozdziały klasyfikacji budżetowej, a także źródła
pochodzenia środków finansowych na wydatki oświatowe dla potrzeb Wydziału Finansów,
celem stosownego przekazywania środków finansowych do szkół.

12. Dokonano analizy metryczki subwencji oświatowej i podziału środków w zakresie
specjalnej organizacji nauki na 2019 rok.
13. Podpisano umowę na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
gdzie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie otrzyma dotację w kwocie 12.000 zł
+ 3.000 zł – wkład Powiatu Kolskiego.
14. W dniu 20 maja 2019 r. Pan Wicestarosta Sylwester Chęciński wraz z Panią Dorotą
Szkudlarek spotkali się z Dyrektorami szkół (w poszczególnych szkołach) w celu
sprecyzowania przeprowadzenia najpilniejszych remontów w budynkach szkół.

