
UCHWAŁA NR XIV.135.2016
RADY GMINY PRZYSTAJŃ

z dnia 8 lutego 2016 r.

w  sprawie   zatwierdzenia   planu   pracy   Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Infrastruktury  na 
                     2016 rok

         Na podstawie  art.  21 ust.  3  ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym 
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.) oraz § 46 ust. 2 Statutu Gminy Przystajń stanowiącego  
załącznik do Uchwały Nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. /Dziennik 
Urzędowy Województwa  Śląskiego  Nr  182,  poz.  3427/ Rada  Gminy  Przystajń uchwala,  co 
następuje:

§ 1.

Zatwierdzić roczny plan pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2016 rok zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                            mgr Henryka Kapuścik 

 



                                                                         Załącznik Nr 1
                                                                                                                         do uchwały Nr XIV.135.2016
                                                                           Rady Gminy Przystajń 
                                                                                                                          z dnia 8 lutego 2016 r. 

Plan pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2016 rok

I kwartał

1. Informacja na temat mienia komunalnego.
2. Informacja na temat kosztów oświetlenia za 2015 r.
3. Zapoznanie się z planem finansowym placówek oświatowych na 2016 r.
4. Informacja na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
5. Informacja na temat możliwości pozyskania i wykorzystania funduszy unijnych w zakresie projektów 

proekologicznych.
6. Opiniowanie projektów uchwał.                               
7. Sprawy bieżące i zlecone przez przewodniczącą Rady Gminy i Radę Gminy.

II kwartał

1. Podsumowanie akcji „Zima”.
2. Analiza ściągalności opłat podatków lokalnych oraz opłat za wodę.
3. Temat  oświaty -  w tym wyjazd do szkół  oraz zapoznanie się  z projektami  organizacyjnymi szkół  

i przedszkoli.          
4. Kontrola stadionu sportowego oraz boisk w szkołach na terenie gminy Przystajń. 
5. Informacja na temat zaopatrzenia w wodę. 
6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy bieżące i zlecone przez przewodniczącą Rady Gminy i Radę Gminy.

III kwartał

1. Wykonanie zadań inwestycyjnych na drogach gminnych.
2. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
3. Informacja na temat gospodarki ściekowej oraz pozostałych odpadów komunalnych.
4. Informacja na temat remontu remizo-świetlic na terenie Gminy Przystajń.
5. Kontrola realizacji  inwestycji na drogach publicznych gminnych.
6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy bieżące i zlecone przez przewodniczącą Rady Gminy i Radę Gminy.

IV kwartał

1. Ocena realizacji budżetu gminy ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji.
2. Informacja na temat stawek podatkowych i opłat lokalnych oraz ulg podatkowych na 2017 rok.
3. Wnioski do budżetu na 2017 rok.
4. Zapoznanie się z projektem budżetu gminy na 2017 rok.
5. Informacja na temat Planu zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2016/2017.
6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy bieżące i zlecone przez przewodniczącą Rady Gminy i Radę Gminy.

                                                                Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                            mgr Henryka Kapuścik 
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