
UCHWAŁA NR XI / 85 / 2003

Rady Powiatu Chełmińskiego

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie:   przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego na

2004 rok.

Na podstawie art. 17 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, póz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje :

§ 1

Przyjąć plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Chełmińskiego stanowiący załącznik

do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu

Chełmińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Orzechowski



PLAN PRACY

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

NA 2004 ROK

1. Opiniowanie projektu budżetu powiatu opracowanego przez Zarząd Powiatu.

2. Współdziałanie z Zarządem w zakresie rozwiązywania bieżących problemów budżetowych.

3. Wnioskowanie do Zarządu Powiatu o zmiany w budżecie powiatu.

4. Opiniowanie spraw dotyczących udzielania dotacji przedmiotowych oraz podmiotowych z

budżetu powiatu.

5. Opiniowanie zasad polityki finansowej powiatu opracowanej przez Zarząd Powiatu.

6. Opiniowanie skierowanych wniosków do projektu budżetu przez kierowników jednostek

organizacyjnych powiatu, kluby radnych i radnych.

7. Analiza budżetu powiatu za poszczególne kwartały roku.

8. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących budżetu powiatu.

9. Ocena, analiza i opiniowanie uchwał proponowanych przez Zarząd Powiatu dotyczących spraw

budżetowych.

10.Kierowanie poprzez Zarząd do Rady Powiatu projektów uchwał dotyczących spraw finansowych

powiatu.

11.Analiza i współudział w opracowaniu wieloletnich planów inwestycyjnych powiatu pod kątem

ekonomiczno – finansowym.

12.Opiniowanie projektów uchwał dotyczących zaciągania kredytów i pożyczek przez Zarząd

Powiatu.

13.Podejmowanie innych zadań związanych z polityką finansową powiatu.

14.Analiza sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie za 2003 rok.

15.Analiza sytuacji na powiatowym rynku pracy. Ocena działań Powiatowego Urzędu Pracy w

przeciwdziałaniu bezrobociu i promocji zatrudnienia.

16. Opiniowanie wniosków dotyczących pozyskania środków strukturalnych i pozyskiwanych z

innych źródeł (MENiS, urząd wojewódzki, urząd marszałkowski)

17.Ocena aktywności Zarządu Powiatu w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i

innych źródeł.


