PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU GOSPODARZCEGO I BUDŻETU NA 2017 ROK
L.p.

Termin realizacji

Tematyka pracy

1

Styczeń

1/Opiniowanie „Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów na lata 2016-2023" .
2/ Opiniowanie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat w prowadzonych
przez Gminę Ożarów publicznych przedszkolach
3/Opiniowanie uchwał zgłoszonych na sesję Rady.

2.

Luty

1/Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.
2/Opiniowanie taryfy cen i stawek za dostarczaną wodę z urządzeń zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń
kanalizacyjnych stanowiących własnoścć Gminy Ożarów.
3/Opiniowanie uchwał zgłoszonych na sesję Rady.

3.

Marzec

1/Zapoznanie Komisji z inwestycjami przewidzianymi na 2017 rok.
2/Ocena gospodarki zasobami komunalnymi wraz z informacją Burmistrza o stanie
mienia komunalnego.
3/Omówienie mozliwości finansowania projektów z wykorzystaniem funduszu
sołeckiego.
4/Opiniowanie uchwał zgłoszonych na sesję Rady.

4.

Kwiecień

1/Analiza sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych Gminy Ożarów za
2016 rok.
2/Analiza planu finansowego oświaty na 2017 rok.
3/Opiniowanie uchwał zgłoszonych na sesję Rady.

5.

Maj

1/Analiza wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.
2/Opiniowanie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2016 rok.
3/Opiniowanie materiałów na sesję Rady.

6.

Czerwiec

1/Analiza z realizacji dochodów za I kwartał 2017 roku, analiza zadań wchodzących
w skład wieloletniego planu inwestycyjnego.
2/Analiza bilansu i rachunku wyników SPZOZ za 2016 rok.
3/Analiza i ocena funkcjonowania gospodarki zbierania i segregacji odpadów stałych
za I półrocze b.r. w kontekście ustawy o gospodarce odpadami.
4/Opiniowanie uchwał na sesję Rady.

7

Lipiec, sierpień

Przerwa wakacyjna

8

Wrzesień

1/Analiza budżetu za I półrocze 2017 r, analiza wydatków na remont dróg gminnych.
2/Informacja o pozyskiwaniu i rozliczaniu środków zewnętrznych przez gminę,
Informacja o planowanych zadaniach inwestycyjnych.
3/Opiniowanie uchwał przygotowanych na sesję Rady.

9

Październik

1/Ocena realizacji zadań z udziałem środków zewnętrznych, informacja na temat
obsługi pobranych kredytów.
2/Analiza wykonania budżetu za III kwartały b.r., zmiany w budżecie.
3/Założenia do budżetu na 2018 rok .
4/Opiniowanie uchwał przygotowanych na sesję Rady.

10

Listopad

1/Ocena programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami działającymi na terenie gminy Ożarów.
2/Opiniowanie projektu uchwał w sprawie wysokości stawek podatków i opłat
lokalnych na 2018 rok.
3/Opiniowanie uchwał na sesję Rady.

11.

Grudzień

1/Opiniowanie planu budżetu na 2018 rok.
2/Opiniowanie preliminarza wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
3/Opiniowanie preliminarza wydatków do Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2018 rok.
4/Opiniowanie uchwał przygotowanych na sesję rady.
Powyższy Plan Pracy Komisji jest planem otwartym i może być modyfikowany w trakcie roku w zależności od

potrzeb .

