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Plan na rok 2017 
KOMISJA BUD ŻETU I FINANSÓW RADY POWIATU RACIBORSKIEGO 

Stałe punkty programu obrad komisji :  

1. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 
rok 2017 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na 
lata 2017 - 2025. 

2. Omówienie materiałów na Sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 
3. Sprawy bieżące i wnioski. 

  

STYCZEŃ: 

1. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2016 rok. 
2. Omówienie oraz przyjęcie planu pracy komisji na 2017 rok. 

LUTY: 

Kompleksowa informacja o inwestycjach Powiatu Raciborskiego planowanych na lata 2017-
2018 oraz zrealizowanych w roku 2016.  

MARZEC: 

Wydatki Powiatu Raciborskiego w latach 2015-2016 oraz plan wydatków na lata 2017-2018 
związanych z bezpieczeństwem mieszkańców Powiatu Raciborskiego.  

KWIECIE Ń: 

Wydatki zrealizowane i planowane w latach 2016-2018 związane z cyfryzacją powiatowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, scalaniem gruntów, ewidencją gruntów i obiektów. 

MAJ: 

Wydatki związane z pieczą zastępczą w latach 2015-2016 oraz planowane wydatki na lata 
2017-2018. 

CZERWIEC: 

Analiza wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za rok 2016. 

LIPIEC: 

……………………………………………… 

SIERPIEŃ: 



Zasady finansowania świadczeń zdrowotnych z NFZ w roku 2017. Założenia finansowania 
tych świadczeń na rok 2018. 

WRZESIEŃ: 

Analiza wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2017r. 

PAŹDZIERNIK: 

Planowane wydatki Powiatu Raciborskiego związane z wdrożeniem nowego ustroju 
szkolnego – inwestycje i finansowanie. 

LISTOPAD: 

Wydatki Powiatu Raciborskiego związane z ochroną środowiska w latach 2015 – I półrocze 
2017 oraz planowane wydatki na lata II półrocze 2017-2018. 

GRUDZIEŃ: 

Omówienie projektu budżetu Powiatu na 2018 rok. 

 

 

Uwagi: 

1. Powyższy plan pracy jest planem ramowym – zawarta w nim tematyka spotkań 
wyznacza główne kierunki działań Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu 
Raciborskiego. 

2. Posiedzenia Komisji uwzględniają w porządku posiedzenia opiniowanie uchwał oraz 
omawianie spraw bieżących. 

3. Częstotliwość spotkań Komisji może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb. 
4. Istnieje gotowość współpracy i organizacji posiedzeń z innymi Komisjami Rady 

Powiatu Raciborskiego lub innego samorządu w oparciu o wspólne płaszczyzny 
problemowe. 

5. Na posiedzenia Komisji będą zapraszane osoby merytorycznie odpowiedzialne za 
omawiany temat. 
 

                


