
PLAN PRACY 

Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego  

na 2018 rok  
 

 

1. Stan dróg w powiecie – realizacja wieloletniego programu budowy i modernizacji dróg 

powiatowych. 

2. Dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej – białe plamy dostępu do Internetu  

w Powiecie oraz perspektywa ich likwidacji. 

3. Realizacja potrzeb w zakresie transportu zbiorowego w Powiecie – analiza potrzeb  

i stopnia ich zabezpieczenia.   

4. Omówienie realizacji pozyskania zewnętrznych funduszy inwestycyjnych. 

5. Powiat przyjazny rekreacji i turystyce. Omówienie działań Powiatu w zakresie 

wykorzystania walorów dla celów realizacji potrzeb turystyki i rekreacji mieszkańców 

Aglomeracji Warszawskiej. 

6. Analiza potrzeb oraz ich zabezpieczenia w dostępności usług publicznych w zakresie 

usług pocztowych, policyjnych, bezpieczeństwa – w tym OSP, PSP. 

7. Analiza sprawozdania z wykonania budżet Powiatu Otwockiego za 2017r przedstawiona 

przez Zarząd Powiatu. 

8. Zapoznanie się z informacją o wykonaniu WPF za 2017r. 

9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu za 2017r.  

10. Informacja Zarządu Powiatu o stanie mienia Powiatu Otwockiego. 

11. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku na temat przygotowania do 

inwestycji drogowych zaplanowanych na 2018r. wraz z przedstawieniem  harmonogramu 

prac i analiza tego dokumentu przez Komisję. 

12. Zapoznanie członków komisji z opinią Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu. 

13. Zapoznanie się z opinią RIO w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2017r 

14. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, w temacie 

spraw bieżących związanych z realizacją budżetu. Omówienie bieżących problemów. 

15. Spotkanie z Prezesem PCZ ocena sytuacji finansowej spółki w szczególności 

zagospodarowanie śr. trwałych będących własnością powiatu.  

16. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, w temacie spraw 

bieżących związanych z realizacją budżetu. Ogólne sprawozdanie na temat rynku pracy  

w Powiecie.  

17. Informacja Zarządu nt. inwestycji przyjętych w budżecie Powiatu na rok 2018 z udziałem 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku – sprawozdanie z pierwszego 

półrocza. 

18. Omówienie sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji budżetu i Wieloletniej Prognozy 

Finansowej za I półrocze 2018 roku. 

19. Omówienie stanu strategicznych zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych z udziałem 

przedstawicieli inwestorów. 

20. Omówienie zrealizowanych i zaplanowanych wydatków Oświaty Powiatowej i placówek 

oświatowych w roku 2019r. 

21. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.  

22. Wnioski komisji do budżetu powiatu na 2019r. 



23. Podsumowanie działań kulturalno-promocyjnych Powiatu za 2018 r. 

24. Podsumowanie realizacji budżetu za rok 2018 z uwzględnieniem wydatków 

inwestycyjnych. 

25. Omówienie i zaopiniowanie przez Komisję projektu budżetu Powiatu na 2019 r. 

26. Podsumowanie pracy Komisji w V kadencji Rady Powiatu. 

 

Ponadto na bieżąco sprawy różne oraz analizowanie i opiniowanie materiałów na sesje                      

i wniosków wpływających do Rady Powiatu, które dotyczą tematyki obrad Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji 

Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego /-/ 

Zdzisław Zych 


