
Załącznik nr 1 
Do Uchwały Nr VI/56/401/2022 
Rady Powiatu Ciechanowskiego 
z dnia  28 grudnia 2022 

 
 

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETOWO-FINANSOWEJ 
RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO 

NA 2023 ROK 
 

STYCZEŃ  

Analiza kosztów poniesionych przez powiat na utrzymanie dziecka w rodzinach 

zastępczych w 2022 roku. Informacja o funkcjonowaniu PCPR. 

 

LUTY 

Informacja o sytuacji finansowej jednostek oświatowych i oświatowo-

wychowawczych w Powiecie Ciechanowskim. 

Funkcjonowanie PCUW pod względem finansowym. 

MARZEC  

Inwestycje drogowe – planowanie i koszty w 2023 r. Informacja o  stanie dróg 

na terenie powiatu. 

KWIECIEŃ  

Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu 

Ciechanowskiego za 2022 rok. 

Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji 

kultury Powiatu Ciechanowskiego za 2022 rok.  

 

MAJ  

Informacja o wykorzystaniu środków finansowych przeznaczonych dla 

organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie powiatu za 

rok 2022 i bieżący.  

 

CZERWIEC  

Informacja o funkcjonowaniu placówek pomocy społecznej oraz funkcjonowania 

PUP-realizacja zadań oraz stan bezrobocia  w Powiecie w 2022 r. i w I półroczu 

2023. 

 

 

 



LIPIEC  

Omówienie planu finansowego i zadań Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki 

w Ciechanowie na rok 2023. 

 

SIERPIEŃ  

Realizacja remontów i inwestycji w oświacie pod kątem przygotowania do 

nowego roku szkolnego. 

Zadania inwestycyjne i remontowe wraz z przetargami realizowane przez 

powiat. 

WRZESIEŃ  

Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Ciechanowskiego za  I półrocze 2023 roku. 

Omówienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Ciechanowskiego za I półrocze 2023 roku.   

 

PAŹDZIERNIK  

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu za rok szkolny 

2022/2023, w tym o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 

Informacja o wysokości środków przeznaczonych na podjęte i planowane 

działania w zakresie promocji powiatu. 

 

LISTOPAD  

Omówienie projektu budżetu Powiatu Ciechanowskiego na 2024 rok i projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2024 przedstawionego przez Zarząd 

Powiatu.  

 

GRUDZIEŃ 

1.Wydanie opinii o projekcie budżetu Powiatu Ciechanowskiego na 2024 rok.  

2.Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2023 roku. 

3.Przygotowanie planu pracy Komisji na 2024 rok. 

 

Ponadto, w pracy Komisji mogą być uwzględnione zagadnienia finansów                

z bieżącej pracy Rady i Komisji (§ 31 ust 4 Załącznika Nr 3 do Statutu Powiatu).            


