UCHWAŁA NR LIII.8.2022
RADY POWIATU W OPATOWIE
z dnia 21 stycznia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu na
2022 r.
Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.
920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz § 50 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Statutu Powiatu Opatowskiego, stanowiącego
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX.39.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 września 2018 r. (Dz. U. Woj.
Święt. z 2018 r. poz. 3362, z 2019 r. poz. 533, 2030 i 3228 oraz z 2020 r. poz. 2038), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy na 2022 rok do realizowania przez Komisję budżetu, finansów, rozwoju
gospodarczego i promocji powiatu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego
i promocji powiatu.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
w .Opatowie

racław Rodek

Załącznik do uchwały Nr LIII.8.2022
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 21 stycznia 2022 r.

PLAN PRACY
KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI POWIATU RADY POWIATU
W OPATOWIE NA 2022 ROK
L.p. Tematyka posiedzeń
Przewidywany termin realizacji
1) przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy komisji za
2021 r;
2) przedstawienie i przyjęcie planu pracy komisji na 2022 r.;
3) sprawozdanie z działalności PUP za 2021 r. oraz bieżącą
informacją realizacji działań aktywizacyjnych w 2022 r.;
1.
1 KWARTAŁ
4) przygotowanie przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w
Opatowie
informacji
o
podjętych
decyzjach
o ostatecznym zakresie prowadzonych inwestycji na drogach
powiatowych
w
2022
roku
oraz
informacji
o potrzebach w zakresie infrastruktury drogowej, mostów,
chodników, parkingów.
1) zapoznanie się z informacją o stanie mienia powiatowego
obejmującego okres 2021 r.;
2) dokonanie oceny wykonania budżetu powiatu za 2021 r.
oraz przedstawienie opinii w sprawie absolutorium dla
Zarządu Powiatu;
2.
II KWARTAŁ
3) informacja z Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu o
prowadzonych inwestycjach na terenie powiatu oraz
planach w tym zakresie;
4) informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury
w Opatowie z zakresu promocji Powiatu Opatowskiego.
1)

3.
2)

przedstawienie informacji za 1 półrocze 2022 r. o przebiegu
wykonania
budżetu
Powiatu
Opatowskiego
oraz
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Opatowskiego;
przedstawienie bilansu spółki za rok 2021 oraz omówienie
go przez Prezesa Zarządu Szpitala Św. Leona Sp. z o.o.
z siedzibą w Opatowie.

III KWARTAŁ

omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na
kolejne lata;
IV KWARTAŁ
2) omówienie projektu budżetu powiatu na 2023 r.;
3) wypracowanie opinii Komisji o projekcie uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na
2023 r.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Opatowie w
CAŁY ROK
zakresie spraw skazanych § 50 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu
Opatowskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie
1)

4.

5.

awRodek

