
.<At)A GMINY
Pietlowice \ryielkie

uchwała Nr lv/ 38/2007
Rady Gminy Pietrowice Wi€|kie

z dnia 02 fiarca 2007 t

w sprawie: zatwieldzenia p|anu pracy Komisii Gospodarki, Budżetu i Promocii Gminy
na 2007 rok

Na podstawie ań' 21 ust. 3 ustawy f dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedno|ity Dz' U. z 2001 |. N| 142, poz' 1591) z późn. zmian' oraz s 68 pkt 1 statutu Gminy ( Dz.
Urzęd. Woj. s|. z 2003 r' N| 4 poz. 144 z póżn' anian.

na wniosek
Komisji Gospodarki' Budżetu i Promocii Gminy

Rada Gminyw Pietrowicach Wielkich
uchwala:

s l
zatwierdza się p|an pracy komisji Gospodarki, Budżetu i Promocji Gminy
na 2007 rok. stanowiący załącznik do uchwały'

s2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy'

s3
UchwaĘ ogłasza się przez wylvieszenje na tab|icach ogłoszeń'

s4
Uchwa|a wchodzi w łde z dniem podjęcia.
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Plan prbcy Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji Gminy na rok 2007.

LD. Tęmatv omawianę na oosiedzeniu Tęrmin realizacii
I Sprawy organizaclne komisji.

W1'trór w-ce przewodniczącego komisji.

omówięnię przygotowan do gminnej gali przedsiębiorców.

Przygotowanie planu działarria komisji na rok 2007.

opiniowanie bieżących zmian do burlzetu.

omówienie snraw bieżacvch.

styczęń

2 obsfuga bankowa urzędu gminy orazjednostek

budźetowych gminy _ informacja skańńka gminy.

Planowane subwencj e oraz zobowlęania administracji

rządowej na rok 2007.

stan przygotowań do realizacji planu inwestyc}jnego na rok

200't .
omówienie przygotowań do procesji konnej olaz VII Eko-

Wystawy.

Przedstawienie kalendarza gmirrnych irnpręz rn rok 200,7 '

Podsumowanie gali przedsiębiorców

opiniowanie zmian do budżętu.

omówienie soraw biężacvch.

Luty- Marzęc

3 Alraliza sprawozdania z wykonania budżęfu gminy za Iok

2007 .

Informacja na temat przygotowń do podpisania paltnę$twa

z gminą Liederbach.

Dyskusja nt' wspóĘracy Zag:ańczrrą gniny (czy mamy

opt}łnalnych paxhęrów, czy nie szukać nowych, kierunki

wspóĘracy zagranicznej)

Elęmenty promocji gminy dyskusja oraz kreowanie

pomysłów i poszukiw anie rozw|ęail.

opiniowanie bieżących zmian do budżetu.

omówięnię soraw bieżacvch

Kwiecień



3 Realizacja przychodów i wydatków budzetu za I kwaltał

200'7.

Wysłuchanie infornacji na temat ściągalności podatków za I

kwartał 2005 roku.

omówienie i opiniowanie nowej taryfiu na usługi związate z

dostarczaniem wody.

opiniowanie bieźących zmian do budzefu.

omówienie soraw bieżacvch

Maj

4 omówienie bieżącej sytuacji finansowej w oświacię _

analiza kosztów.

Dlskusja nad stanem zaawansowania realizacji inwestycji w

gminię.

Podsumowanie VII Eko-Wystawy

opiniowalie spraw wpĄrvających do komisji

Sorawv bieżace.

Częrwiec

5. Wykonanie bu&źetu gnirty za I półrocze 2001 '

Alaliza kosztów działania zakładu komunalnego oraz

ściągalności opłat za wodę.

opiniowanie bieżących zmian do budzetrr.

omówienie soraw bieżacvch

Sierpień

6. omówienie skuteczności ściągalności opłat i podatków

lokalnych.

Arraliza kosztów ponoszonych na utrzymanie Urzędu Gminy

oraz Rady Gminy.

Przygotowanie propozycji wskaznikowych do prac nad

bud'żętem 2008 roku.

opiniowanie bieżących zmian do budżetu.

omówięnię soraw biężacvch.

wrzesień

8. opiniowanie wniosków do budżętu 2008 roku.

Zaopiniowanie propozycji podatków i opłat lokalrrych na rok

2008.

stan zaawansowania oroięklów ręalizowanvch ze środków

Paździemik



pomocowych.

opiniowanie bieżących zrnian do bud'źetu.

omówienię soraw biężacvch.
9. Dalszs prace nad bulżetem gminy na rok 2008.

Alaliza propozycji planu inwesĘcyjnego na rok 2008.

opiniowanie bieżących zmian do budżetu.

omÓwienie spraw bieżacvch.

Listopad

l0 Podsumowanie działalności komisji w roku 2007'

opracowanie planu działania konisji na rok 2008

Opiniowanie bież4cych zmian do budzetu.

omówienie soraw bieżacvch.

Grudzień


