Sprawozdanie międzysesyjne
za okres od 26 kwietnia 2020 r. do 28 maj 2020 r.
Wydział Oświaty, Kultury i Promocji

1. Uaktualniono plan wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach
klasyfikacji budżetowej, w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą RPK z 30
kwietnia 2020r.
2. Przesłano do jednostek i placówek oświatowych zmiany w planie wydatków na
2020r. dokonane w/w uchwałą Rady Powiatu Kolskiego.
3. Uaktualniono (w związku z w/w zmianami) plan wydatków oświatowych na 2020r. 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.
4. Przeliczono metryczkę subwencji oświatowej na rok 2020 dla powiatu kolskiego
w podziale na poszczególne szkoły i jednostki oświatowe.
5. Złożono wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach
modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla
SOSW w Kole.
6. Prowadzenie bieżących spraw z zakresu nadzoru nad działalnością szkół i placówek.
7. Przesłano do Kuratorium wnioski i arkusze organizacyjne do weryfikacji.
8. Przygotowano oferty rekrutacji szkół.
9. Udzielono pełnomocnictwa Panu Waldemarowi Koligotowi Dyrektorowi Liceum
Ogólnokształcącego

w

Kole

do

samodzielnego

reprezentowania

Organu

Prowadzącego we wszelkich czynnościach związanych z programem Erasmus.
10. Na bieżąco prowadzona jest strona internetowa oraz profil Powiatu Kolskiego na
facebooku.
11. Przygotowano projekt zmiany uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II
stopnia w Kole.
12. Przygotowano projekt zmiany uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II
stopnia w Kole do Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 13, 62-600 Koło
13. Wypłacono dotację dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
14. Przeliczono, zgodnie z przyznaną metryczką subwencji oświatowej na 2020 rok nowe
stawki dotacji dla poszczególnych szkół niepublicznych.

15. Na bieżąco są zawierane umowy na wykonanie zadań przez organizacje pozarządowe
w zakresie działalności pożytku publicznego.
16. Na prośbę organizacji pozarządowej sporządzane są aneksy do umów w zakresie
działalności pożytku publicznego.
17. Realizacja zadań związanych z udzielaniem NPP oraz NPO mieszkańcom powiatu
kolskiego.
18. Przygotowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji
Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie za 2019 r.”

