


Zał. nr 1 do Uchwały nr XXVI/279/05 
Rady Powiatu Kościańskiego 

z dnia 22.03.2005 roku 
 

 

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów 

z wykonania planu pracy za rok 2004 

 
 

Komisja Budżetu i Finansów obradowała w 2004 r. na 14 posiedzeniach. 

Realizowany harmonogram wynikał z planu pracy przyjętego przez Radę Powiatu 

w Uchwale Nr XIV/138/04 z dnia 17.02.2004 roku 

 

 

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 – omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu 

na rok 2004  oraz przygotowanie planu pracy komisji na rok 2004, 

2\ w miesiącu marcu – analizę kosztów ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej 

w Jarogniewicach oraz w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach za miesiąc 

grudzień 2003 r. i styczeń 2004 r., 

3\ w miesiącu kwietniu – przedstawienie koncepcji oraz dokumentacji budowy 

Centrum Sportu i Rehabilitacji przy Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w 

Kościanie oraz omówienie sposobu finansowania powyższej inwestycji; analizę 

sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kościańskiego w 2003 roku; 

informację o wpływach za wynajem hali przy ZSP w Nietążkowie, 



4\ w miesiącu czerwcu  – informację o wywiązaniu się kontrahentów z 

udzielonych gwarancji wynikających z zawartych umów w wyniku 

przeprowadzonych przetargów; informację o ściągalności należności z tytułu 

dzierżaw i pozostałych opłat; prezentację możliwości pozyskania środków 

finansowych na pokrycie inwestycji powiatowych w latach 2004 – 2006, 

5\ w miesiącu sierpniu - informację o planowanych inwestycjach drogowych 

polegających na przebudowie i modernizacji dróg bitumicznych w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 

6\ w miesiącu wrześniu – informację o stopniu realizacji i finansowaniu 

inwestycji prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kościanie, 

7\ w miesiącu październiku - informację o stypendystach w roku szkolnym 

2004/2005; omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu 

kościańskiego za pierwsze półrocze 2004 roku, 

8\ w miesiącu grudniu - omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 

rok 2005  oraz przygotowanie planu pracy komisji na rok 2005. 

 
 
Kościan, dnia 07.02.2005 r. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
(-) 

Kazimierz Józefowski 
 

Przygotował: 
 


