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               Racibórz, 22.01.2018 r. 

OR.VI.0011.10.2108 
 

 
Plan pracy  

Komisji Bud żetu i Finansów 
na 2018 r. 

  
 
Stałe punkty programu obrad komisji : 

1. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  
na rok 2018 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 
na lata 2018 – 2032 . 

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

 
Styczeń: 
1. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2017 rok. 
2. Omówienie oraz przyjęcie planu pracy komisji na 2018 rok. 
 
Luty: 
1. Kompleksowa informacja finansowa o planach i inwestycjach Powiatu Raciborskiego 

planowanych na lata 2018- 2022 wraz z planami wykorzystania środków zewnętrznych. 
 
Marzec: 
1. Kompleksowa informacja finansowa o planach i inwestycjach Powiatu Raciborskiego  

w latach 2017-2019 związanych z bezpieczeństwem mieszkańców Powiatu Raciborskiego.  
 
Kwiecień: 
1. Kompleksowa informacja finansowa o planach,  inwestycjach, kosztach działalności 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu w latach 2017-
2019. 

2. Sytuacja finansowa Powiatu – zadłużenie w perspektywie lat 2015- 2018. 
 

Maj: 
1. Kompleksowa informacja finansowa o planach, inwestycjach, kosztach działalności 

związanych z pieczą zastępczą w latach 2017-2018 . 
 

Czerwiec: 
1. Analiza wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za rok 2017. 
2. Otrzymana  subwencja  oświatowa  a  poniesione  wydatki na poszczególne  jednostki   

w podziale na typy szkół  w roku  2017. Algorytm na 2018 r.  
 
Lipiec: 
……………………………………………… 
 
Sierpień: 
1. Kompleksowa informacja finansowa o planach i inwestycjach Powiatu Raciborskiego,  

związanych z realizacją zadań wynikających z przyjętej Strategii Rozwoju Powiatu na lata 
2014 – 2020. 
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Wrzesień: 
1. Analiza wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2018 r. 
 
Październik: 
 
1. Informacja finansowa z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 pod 

kątem finansowym. 
 
Listopad: 
1. Sprawy bieżące związane z ukonstytuowaniem się nowej Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji. 
 
Grudzień: 
1. Omówienie projektu budżetu Powiatu na 2019 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. 

 

 
 

      Artur Wierzbicki 

       Przewodniczący 

Komisji Budżetu i Finansów 
 

 


