


Zał. nr 1 do Uchwały nr XV/152/04 

Rady Powiatu Kościańskiego 

z dnia 23.03.2004 roku 

 

Sprawozdanie z działalności  

Komisji Budżetu i Finansów w 2003 roku 

 
 

Komisja Budżetu i Finansów obradowała w 2003 r. na 8 posiedzeniach. Realizowany 

harmonogram wynikał z planu pracy przyjętego przez Radę Powiatu w Uchwale Nr 

V/56/2003 z dnia 18.03.2003 r. 
 

Problematyka posiedzeń w zasadzie była stała i obejmowała: 

a) ocenę realizacji budżetu powiatu, 

b) opiniowanie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu, 

c) opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian budżetu dokonywanych przez 

Rade Powiatu, 

d) opiniowanie projektów inny uchwał Rady Powiatu wymagających opinii Komisji, 

e) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do tematów wynikających z bieżącej 

realizacji budżetu powiatu. 

 

Ponadto temat prac Komisji obejmował: 

1\ w miesiącu styczniu – przygotowanie planu pracy komisji na rok 2003, 

2\ w miesiącu marcu – dokonano analizy kosztów ogrzewania jednostek 

organizacyjnych prowadzonych przez powiat kościański za miesiąc grudzień 

2002 i styczeń 2003 oraz analizy kosztów „akcji zima” za miesiąc grudzień 

2002 i styczeń 2003, 

3\ w miesiącu kwietniu – dokonano analizy przychodów i wydatków budżetu 

powiatu za rok 2002 oraz zapoznano się z informacją o czasookresie 

wydanych orzeczeń przez Powiatowy Zespół Orzekania o 

Niepełnosprawności, 

4\ w miesiącu maju – dokonano analizy stawek żywieniowych w domach pomocy 

społecznej prowadzonych przez powiat kościański, 



5\ w miesiącu wrześniu – dokonano analizy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu powiatu kościańskiego za I półrocze 2003 roku, 

6\ w miesiącu listopadzie – zapoznano się z informacją o kosztach  malowanie 

oznakowania poziomego dróg oraz kosztach zakup druków w Wydziale 

Komunikacji i Dróg, 

7\ w miesiącu grudniu - zapoznano się z informacją o przyjętych przez Zarząd 

Powiatu Kościańskiego programach operacyjnych, jako realizacja Uchwały Nr 

XXXVIII/311/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 02.04.2002 roku w 

sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Powiatu 

Kościańskiego na lata 2002-2015" oraz informacją o przebiegu prac nad 

projektem budżetu powiatu na 2004rok 

 
 

 
Kościan, dnia 29.01.2004 r. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
(-) 

Kazimierz Józefowski 
 




