


Zał. nr 1 do  
Uchwały nr XXXV/386/06 

Rady Powiatu Kościańskiego 
z dnia 20.03.2006 roku 

 
 

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów 

z wykonania planu pracy za rok 2005 

 
 

Komisja Budżetu i Finansów obradowała w 2005 r. na 11 posiedzeniach. 

Realizowany harmonogram wynikał z planu pracy przyjętego przez Radę Powiatu 

w Uchwale Nr XXIV/247/04 z dnia 30.12.2004 roku 

 

Problematyka posiedzeń Komisji w roku 2005 była stała i obejmowała: 

a) ocenę realizacji budżetu powiatu, 

b) opiniowanie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie 

powiatu, 

c) podejmowanie uchwał w sprawie opiniowania zmian budżetu 

dokonywanych przez Radę Powiatu, 

d) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do tematów wynikających z bieżącej 

realizacji budżetu powiatu. 

 

 

Ponadto temat prac Komisji obejmował: 

1\ w miesiącu lutym – przygotowanie planu pracy komisji na rok 2005 oraz 

analizę kosztów ogrzewania w DPS w Jarogniewicach oraz w DPS w 

Mościszkach za miesiąc grudzień 2004 r. i styczeń 2005 r., 

2\ w miesiącu marcu – informację o przychodach i kosztach funkcjonowania w 

roku 2005 strefy płatnego parkowania oraz informację o podziale środków 

przeznaczonych na rozwój kultury fizycznej w roku 2004 i 2005, 

3\ w miesiącu kwietniu - analizę sprawozdania z wykonania budżetu powiatu 

kościańskiego w roku 2004, 

4\ w miesiącu czerwcu – przeprowadzenie wizji lokalnej i zapoznanie się z 

przebiegiem prac związanych z budową Centrum Sportu i Rehabilitacji w 

Kościanie, 



5\ w miesiącu lipcu - informację o planowanych oszczędnościach w kosztach 

ogrzewania w związku z podjętą inwestycją w Domu Pomocy Społecznej w 

Jarogniewicach, 

6\ w miesiącu październiku - omówienie informacji o przebiegu wykonania 

budżetu powiatu kościańskiego za pierwsze półrocze 2005 roku, 

7\ w miesiącu listopadzie – wstępne przedstawienie projektu uchwały Rady 

Powiatu Kościańskiego w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok 

oraz informację o finansowaniu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy 

związanych z realizacją zwalczania bezrobocia, 

8\ w miesiącu grudniu - informację o spływie środków do Starostwa na zadania 

celowe z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Wielkopolskiego; 

omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2006  oraz 

przygotowanie planu pracy komisji na rok 2006. 

 
 
 
 
Kościan, dnia 30.01.2006 r. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
(-) 

Kazimierz Józefowski 
 

Przygotował: 
 


