Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/115/11
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 30 listopada 2011 r.

PLAN PRACY KOMISJI
BUDŻETU I FINANSÓW NA 2012 ROK
1. Opiniowanie projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na 2013 rok zgodnie z
przyjętą przez Radę Powiatu.

procedurą

2. Zaopiniowanie złożonego przez Zarząd Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Pabianickiego za 2011 rok.
3. Analiza bieżącej realizacji wykonania budżetu Powiatu w 2012 r.
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku
budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa;
b) przenoszenia wydatków z rezerwy budżetowej zgodnie z planowanym przeniesieniem
wydatków;
c) zmian w planie dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału
rezerw;
d) tworzenia, przekształcania i likwidacji powiatowych jednostek organizacyjnych.
5. Przyjęcie informacji o zasadach nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości powiatowych oraz
wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
6. Zaopiniowanie informacji Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.
7. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie ustalenia maksymalnej wysokości zaciąganych przez
Zarząd Powiatu kredytów i pożyczek krótkoterminowych.
8. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie poręczeń i gwarancji udzielonych przez Zarząd
Powiatu w roku budżetowym.
9. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących przeznaczenia nadwyżki budżetowej z roku
poprzedniego.
10. Zgodnie z uchwaloną procedurą, zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Pabianickiego na
2013 rok.
11. Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego.
12. Opiniowanie spraw związanych z przejęciem i powierzeniem prowadzenia zadań z zakresu
administracji rządowej, wynikających z przedmiotowego zakresu komisji.
13. Analiza potrzeb w zakresie posiadanych środków na zadania publiczne.
14. Ocena zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów o wartości
przekraczającej wielkość ustaloną przez Radę Powiatu.
14. Zaopiniowanie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2013 rok.
15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2011 rok.
Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów
/-/ Jarosław Habura

