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PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW NA 2019 ROK
Lp.

Planow any term in
realizacji

Zagadnienia
1.

1.

2,

3.

Styczeń 2019 r.

Luty 2019 r.

M arzec 2019 r.

2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.

4.

K w iecień 2019 r.

3.
4.
5.
6.
1.

5*

Maj 2019 r.

2.
3.

Inform acja na tem at działalności i zam ierzeń CKTiPZŁ w Łow iczu ze szczególnym
uwzględnieniem poniesionych nakładów.
Inform acja na tem at przygotow ania Pow iatu Łowickiego do pozyskiw ania środków unijnych
w ia ta c h 2019-2021.
Sprawy różne.
Inform acja dotycząca pozyskiw ania dodatkow ych środków pozabudżetowych.
Sprawozdanie z działalności D om u Pom ocy Społecznej „Borówek” im. K rystyny Bochenek
w B orów ku - posiedzenie w yjazdowe.
Sprawy różne.
Inform acja o stanie i wykorzystaniu m ienia komunalnego.
Inform acja dotycząca działalności PZDiT w Łow iczu ze szczególnym uw zględnieniem
zatrudnienia oraz poniesionych nakładów i osiąganych efektów.
Sprawy różne.
Sprawozdanie
z
realizacji
Powiatowego
Program u
Przeciw działania
Bezrobociu
i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2018 rok.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łow iczu za rok 2018
oraz o planow anych działaniach i potrzebach w zakresie pom ocy społecznej na rok 2019. Ocena
zasobów pom ocy społecznej za rok 2018.
Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 oraz
zestaw ienie potrzeb w zakresie system u pieczy zastępczej na rok 2019.
Inform acja dotycząca aktualnej sytuacji finansowej ZO Z w Łowiczu.
A naliza zatrudnienia i w ynagrodzenia w Starostwie Powiatowym w Łow iczu i jednostkach
podległych pod kątem realizacji budżetu pow iatu na 2019 rok w porów naniu do 2018 roku.
Sprawy różne.
Zaopiniow anie sprawozdania z w ykonania budżetu pow iatu za 2018 rok oraz informacji
o stanie m ienia Powiatu Łowickiego.
Zaopiniow anie sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego za 2018 rok.
Inform acja o przebiegu w ykonania planu finansowego w M uzeum , Powiatowej Bibliotece
Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki i Prom ocji Ziemi Łowickiej oraz w Zespole Opieki
Zdrowotnej w Łow iczu za 2018 rok.

Uwagi

4.
5.
6.
1.
2.
3.

6.

Czerwiec 2019 r.

4.
5.
6.
7.
1.

7.

8.

9.

Sierpień 2019 r.
2.
1.
2.
W rzesień 2019 r.

Październik 2019 r.

3.
1.
2.
1.
2.
3.

10.

Listopad 2019 r.

Grudzień 2019 r.

4.

5.
1.

Inform acja o zatwierdzonych sprawozdaniach finansow ych instytucji kultury.
Inform acja z w ykonania budżetu Powiatu Łow ickiego za I kw artał 2019 roku.
Sprawy różne.
Inform acje o przebiegu inw estycji i rem ontów dróg oraz stan dróg w Pow iecie Łow ickim .
Inform acja o naborze do klas I szkół ponadgim nazjalnych na rok 2019/2020.
Inform acja o bieżących i planowanych inw estycjach w szkołach/placów kach oświatow o wychowawczych.
Inform acja o bieżących i planow anych rem ontach w szkołach/placów kach oświatow o wychowawczych.
Inform acja o przewidywanej organizacji roku szkolnego wynikającej z zatw ierdzonych arkuszy
organizacyjnych.
Inform acja o sytuacji ekonom iczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łow iczu.
Sprawy różne.
R ealizacja rem ontów i inwestycji w oświacie pod kątem przygotow ania do now ego roku
szkolnego.
Sprawy różne.
Sprawozdanie z w ykonania budżetu Pow iatu Łow ickiego za I półrocze 2019 roku
Inform acja o przebiegu w ykonania planu finansow ego za I półrocze 2019 roku w M uzeum,
Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Centrum Kultury, Turystyki i Prom ocji Ziem i Łowickiej
oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej.
Spraw y różne.
Informacj a dotycząca przygotow ania PZD iT w Łow iczu do zim owego utrzym ania dróg.
Spraw y różne.
Inform acja dotycząca realizacji budżetu Pow iatu Łow ickiego za III kw artały 2019 roku.
Inform acja o projekcie uchw ały R PŁ w sprawie uchw alenia W ieloletniej Prognozy Finansowej
Pow iatu Łowickiego.
Inform acja o projekcie uchw ały R PŁ w sprawie uchw alenia budżetu Pow iatu Łow ickiego na 2020
rok.
W ykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielanych przez Pow iat Łow icki na realizację zadań
publicznych przez organizację pozarządow e i inne podm ioty, o których m ow a w art. 3 ust. 3
ustaw y z dnia 24 kw ietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o w olontariacie w roku
2019.
Spraw y różne
Zaopiniow anie projektu uchw ały RPŁ w sprawie uchw alenia W ieloletniej Prognozy Finansowej

11.
2.
3.
4.
5.

Powiatu Łowickiego.
Zaopiniowanie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchw alenia budżetu Powiatu Łowickiego na
2020 rok.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Kom isji za 2019 rok.
Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.
Sprawy różne
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