
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr IV/41/ 2011 
Rady Powiatu w Głubczycach 

z dnia 25.01.2011 r. 
 
 

Plan pracy Komisji Administracyjno-BudŜetowej 
na 2011  rok 

 
I kwartał :  
1. Przyjęcie planu pracy komisji na 2011 rok. 
2. Informacja na temat funkcjonowania Warsztatów Szkolnych po likwidacji 

gospodarstwa pomocniczego. 
3. Zapoznanie się z protokołami i wnioskami  komisji rewizyjnej  
      z przeprowadzonych kontroli w III kadencji. 
4. Opiniowanie i analizowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budŜecie 

powiatu. 
5. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad Rady Powiatu. 
6. Sprawy bieŜące. 

 
II kwartał : 
1. Zapoznanie się z wysokością uzyskiwanych dochodów uzyskiwanych przez 

jednostki organizacyjne starostwa powiatowego w 2010 roku. 
2. Analiza i opinia  sprawozdania z realizacji wykonania budŜetu za 2010 rok. 
3. Utrzymanie dróg powiatowych – sprawozdanie finansowe z zimowego 

utrzymania dróg i planowane kwoty na remonty dróg w 2011 roku. 
4. Informacja na temat planowanych remontów w placówkach oświatowych 
      i związane z tym koszty finansowe. 
5. Komisje wyjazdowe do Domów Pomocy Społecznej. Zapoznanie członków 

komisji ze strukturą organizacyjną oraz analiza kosztów utrzymania Domów 
Pomocy Społecznej z terenu powiatu głubczyckiego. 

6. Opiniowanie i analizowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budŜecie 
powiatu. 

7. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad Rady Powiatu. 
Sprawy bieŜące 
 
III kwartał :  
1. Analiza z wykonania budŜetu za I półrocze 2011 roku.  
2. Zapoznanie się z zadaniami i kosztami funkcjonowania Lokalnego Punktu 

Informacji. 
3. Informacja na temat pozyskiwanych środkach unijnych i obecnie realizowanych 

projektów. 
4. Analiza wydatkowania środków przeznaczonych na promocję powiatu. 
5. Opiniowanie i analizowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budŜecie 

powiatu. 
6. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad Rady Powiatu. 

Sprawy bieŜące 



IV kwartał :  
7. Analiza sytuacji finansowej i funkcjonowania Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Społecznej w Głubczycach. 
8. Informacja rewidenta Starostwa Powiatowego z przeprowadzonych kontroli w 

jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego za 2011 rok. 
9. Zapoznanie się z wnioskami Dyrektorów jednostek organizacyjnych do budŜetu 

na 2012 rok. 
10. Wnioski Komisji do planowania budŜetu na 2012 rok. 
11. Analiza projektu budŜetu powiatu na 2012 rok. 
12. Wnioski członków komisji do opracowania planu pracy komisji na 2012 rok. 
13. Przyjęcie planu pracy komisji Administracyjno – BudŜetowej na 2012 rok. 
14. Opiniowanie i analizowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budŜecie 

powiatu. 
15. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad Rady Powiatu. 

Sprawy bieŜące 
 


