Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII / 34/2022
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 30 marca 2022 r.

Plan Pracy Komisji Samorządu, Rozwoju Gospodarczego
i Przeciwdziałania Bezrobociu Rady Powiatu w Kielcach na 2022 rok.
I kwartał
1.Sprawozdanie Starosty Kieleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego za rok 2021.
2.Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w roku 2021.
3. Ocena stanu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach
na dzień 31 grudnia 2021 roku.
II kwartał
1. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kieleckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2021 r."
2. Raport o stanie Powiatu Kieleckiego za rok 2021
3. Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2021 oraz podjęcie
uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
4. Informacja o realizacji inwestycji drogowych w 2021 r.
III kwartał

1. Stan organizacyjny i przygotowanie do roku szkolnego 2022/2023
2. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kieleckim oraz o sytuacji
finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach w pierwszej połowie 2022
roku.
3. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za I półrocze roku 2022

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kieleckiego za I półrocze 2022 r. w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
5. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych powiatowych
zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku.
IV kwartał
1. Informacja o przebiegu akcji zimowej 2021/2022 oraz przygotowaniach
do sezonu zimowego 2022/2023.
2. Program współpracy Powiatu Kieleckiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2023 r.
3.Uchwalenie lub zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Kieleckiego.
4.Uchwalenie budżetu Powiatu Kieleckiego na 2023 rok.
Komisja na każdym posiedzeniu zajmuje się analizą i opiniowaniem projektów
uchwał wnoszonych przez Zarząd Powiatu i inne uprawnione organy. Plan pracy
jest otwarty, może być uzupełniany i aktualizowany w zależności od potrzeb
i występujących problemów. Podobnie terminy realizacji mogą być zmieniane
i dostosowywane do sytuacji bieżącej i planu pracy Rady Powiatu.
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