
 

         

Plan Pracy  

Komisji Budżetu i Finansów  

Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. na 2017 rok 

Styczeń 

1. Przyjęcie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o zagrożeniach występujących 

na terenie powiatu sępoleńskiego. 

2. Omówienie i zaopiniowanie uchwał w sprawie zmian organizacji szkół. 

3. Ustalenie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017 rok. 

4. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję. 

5. Sprawy wniesione, wolne wnioski. 

Luty 

1. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem 

zatrudnienia obcokrajowców na terenie powiatu sępoleńskiego. 

2. Przyjęcie informacji z działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia. 

3. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję. 

4. Sprawy wniesione, wolne wnioski. 

Marzec 

1. Informacja w zakresie realizacji zadań przez Państwową Powiatową Straż Pożarną, 

Ochotniczą Straż Pożarną oraz Komendę Powiatową Policji. 

2. Informacja na temat działalności organizacji i stowarzyszeń w roku 2016. 

3. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję. 

4. Sprawy wniesione, wolne wnioski. 

Kwiecień 

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego za rok 

2016 wraz ze sprawozdaniem finansowym. 

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu. 

3. Przyjęcie informacji na temat kosztów zimowego utrzymania dróg. 

4. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję. 

5. Sprawy wniesione, wolne wnioski. 

Maj 

1. Analiza kosztów działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, domów 

pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka 

i Warsztatu Terapii Zajęciowej. Przedstawienie wykazu potrzeb poszczególnych 

placówek. 

2. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję. 

3. Sprawy wniesione, wolne wnioski.  

 



 

Czerwiec 

1. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego. Analiza wydatków powiatu 

związanych z działalnością spółki Novum-Med w zakresie ochrony zdrowia 

mieszkańców. 

2. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję. 

3. Sprawy wniesione, wolne wnioski. 

Sierpień 

1. Informacja na temat wykorzystania środków finansowych w zakresie przygotowania 

szkół do nowego roku szkolnego.  

2. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję. 

3. Sprawy wniesione, wolne wnioski. 

Wrzesień 

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu sępoleńskiego w I półroczu 

2017r. 

2. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję. 

3. Sprawy wniesione, wolne wnioski. 

Październik 

1. Monitoring sytuacji finansowej w szkołach będących pod nadzorem Powiatu.  

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. 

w zakresie wykorzystania środków budżetowych na inwestycje drogowe. 

3. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję. 

4. Sprawy wniesione, wolne wnioski. 

 

Listopad 

1. Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych w zakresie sportu, turystyki 

i organizacji pozarządowych. 

2. Informacja o realizacji Strategii Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. 

3. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję. 

4. Sprawy wniesione, wolne wnioski. 

Grudzień 

1. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetu na 2018 rok. 

3. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów za rok 2017. 

4. Opiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję. 

5. Sprawy wniesione, wolne wnioski. 

 

 

 



 

 


