
PLAN PRACY  

Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych 

na 2022 rok 

MIESIĄC TEMATYKA 

styczeń 1. Przyjęcie planu pracy komisji na 2022 rok. 

2. Sprawy różne. 

luty 1. Informacja Prezesa OCZ dot. bieżącej sytuacji w ostrzeszowskim szpitalu, plany 

inwestycyjne szpitala na rok 2022 oraz informacja o Covid-19 za rok 2021  

w naszym szpitalu, a także zmiany jakie wprowadzone są w OCZ. 

2. Informacja dot. ochrony środowiska na terenie powiatu ostrzeszowskiego za rok 

2021. 

3. Sprawy różne. 

marzec 1. Spotkanie z Radą Nadzorczą OCZ – informacja za rok 2021 z działalności OCZ. 

2. Spotkanie z dyrektorkami DPS i zapoznanie się z problemami po covidowymi,  

a także sytuacją finansową.  

3. Sprawy różne. 

kwiecień 1. Informacja dot. funkcjonowania pogotowia ratunkowego za rok 2021. 

2. Informacja  z działalności izby przyjęć oraz wieczorynki w ostrzeszowskim 

szpitalu za rok 2021. 

3. Sprawy różne. 

maj 1. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania 

Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie za 2021 rok oraz realizacje zadań 

związanych z Covid-19 za rok 2021. 

2. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Weterynarii dot. 

choroby dzików ASF ora ptasiej grypy za rok 2021. 

czerwiec 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym OCZ i raportem biegłego 

rewidenta za rok 2021. 

2. Informacja pisemna z realizacji zadań ostrzeszowskiego szpitala za I półrocze 

2022 roku. 

3. Sprawy różne. 

lipiec przerwa wakacyjna 

sierpień 1. Informacja na temat przyznawania świadczeń z funduszu Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie za rok 2021. 

2. Sprawy różne 

wrzesień 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego za  

I półrocze 2022 roku. 

2. Informacja z działalności Komendy Powiatowej PSP za 2021 rok. 

3. Sprawy różne. 

październik 1. Dyskusja nad budżetem na rok 2023. Zapoznanie się z wnioskami do budżetu 

jednostek podległych komisji. 

2. Informacja  dot. realizacji zadań związanych z Covid-19 przez Powiatową 

Stację Sanitarno-Epidemiologiczną za rok 2022. 

listopad 1. Informacja pisemna OCZ z przeprowadzonych inwestycji oraz funkcjonowania 

szpitala za rok 2022. 

2. Sprawy różne. 

grudzień 1. Ustalenie planu pracy na rok 2023. 

 

 


