UCHWAŁA NR XIV/157/16
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej
na 2017 rok
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się roczny plan pracy Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Mariola Szajek

Id: D5960264-A2CC-4C68-96FD-FAC9D5D52363. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr XIV/157/16
Rady Gminy Bobrowice
z dnia 22 grudnia 2016 r.
Plan pracy Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej
w Bobrowicach na rok 2017
Lp.

Termin posiedzenia

1.

Styczeń-Luty –
Marzec

2.

Kwiecień – MajCzerwiec

Tematyka posiedzenia
1. Zapoznanie się z informacją na temat umorzeń podatków lokalnych oraz na temat ich ściągalności za rok 2016.
2. Zapoznanie się z realizacją wniosków unijnych za 2016r. i planów inwestycyjnych z wykorzystaniem środków unijnych na
2017r.
3. Informacja o kosztach i wpływach z działalności MZGOK Odra-Nysa-Bóbr za rok 2016 (spotkanie z przedstawicielami).
4. Informacje na temat warunków umowy, konserwacji stanu oświetlenia ulicznego w Gminie Bobrowice.
5. Stopień realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za II półrocze 2016r.
6. Zapoznanie się ze stanem mienia komunalnego gminy według stanu na grudzień 2016r.
7. Realizacja tematu zleconego przez Radę Gminy.
1. Informacja o przetargach związanych z remontem dróg w Gminie Bobrowice.
2. Kontrola placów zabaw na terenie Gminy Bobrowice.
3. Kontrola stanu oczyszczalni i hydroforni w Gminie Bobrowice.
4. Kontrola stanu dróg na terenie Gminy Bobrowice.
5. Informacja na temat melioracji rowów w Gminie Bobrowice (które zostały wyczyszczone, naprawione- z mapą
i numerem rowu).
6. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016. Zaopiniowanie sprawozdania.
7. Kontrola stanu remiz strażackich w Gminie Bobrowice oraz eksploatacji samochodów za lata 2013-2016.
8. Zapoznanie się z dokumentacją oraz stanem realizacji inwestycji – budowa świetlicy wiejskiej w Bobrowicach.
9. Realizacja tematu zleconego przez Radę Gminy.
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3.

4.

Wrzesień Październik

Listopad - Grudzień

Uwagi

1. Stopień realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2017r.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r.
3. Wnioski i założenia Komisji Budżetu i gospodarki komunalnej do budżetu gminy na rok 2018.
4. Zapoznanie się z wnioskami złożonych do budżetu gminy na 2018r.
5. Kontrola dróg nowo wybudowanych na terenie Gminy Bobrowice.
6. Kontrola stanu świetlic wiejskich na terenie Gminy Bobrowice.
7. Realizacja tematu zleconego przez Radę Gminy.
1. Zapoznanie się z przebiegiem prac inwestycyjnych w obiektach gminnych realizowanych w 2017r.
2. Informacja o przygotowaniach do należytego utrzymania stanu dróg w okresie zimowym.
3. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2018.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018r.
5. Realizacja tematu zleconego przez Radę Gminy.
1.Plan pracy jest otwarty.
2.W miarę potrzeb istnieje możliwość modyfikacji planu.
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