FTADA GMINY
Pretrowice Wielkie

Uchwata NTXXIV/232/2017
Rady Gminy Pietrowice Welkie
z dnia 20 matca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komiaji Gospodarki Finans6w I Promocji Gminy
na 201? tok

Na podstawieart.2l ust. 3 ustawy z dna I marca 1gg0 roku o samozqdzie gminnym
llj. Dz.U. z2116t.poz 446 2 p62n zm.) oraz S 68 ust. 1 Statutu Gminy ( Dz. Uzgd Woj. Sl. z
Nt 4

poz 144 z pbzn.

2OO3

r

zm. ) na wniosek Komisji Gospodarki Finans6w i Promocji Gminy

Rada Gminy Pieirowice Wielkie

uchwala

$1

Zatwierdza sie plan pracy Komisii Gospodarki, Finans6w iPromocii Gminy na rok 2017, stanowiacy
zaqcznik do uchwaty.

s2
Wykonanie uchwaly powieza sie Pzewodniczecemu Rady Gminy oraz peewodniczqcemu Komisji
Gospodarki, Finans6w i Promocji Gminy.

s3
Uchwale oglasza sie przez wywieszenie na tablicach ogloszei.

s4
Uchwala wchodziw 2ycie z dniem podjQcia.
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Zalqcznik do uchwaly
Nt XXIV 1232J2O17 z dnia 20.03.2017
Rady Gminy Pistrowice Wielkie
Plan pracy Komisji Gospodarki, Finansow i Promocji Gminy na rok 20'17
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Termin

Temaly omawiane na posiedzeniu
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realizacji

Przygotowanie planu dzialania komisji na rok 2017

Luty

Opiniowanie zmian do budzetu.
Om6wienie spraw bie2qcych.
Podsumowanie Xll Gali Przedsiebiorczosci

I\,,larzec

Om6wrenre przygotowah do procesli konne.

Om6wienie pzygotowa^ do XVll Eko-Wtstawy
Opiniowanie zmian do budzetu.

Om6uenie spraw bre2qcych.
lnformacja o realizacji planu inwestycyrnego na @k 2017.

Kwiec en

Obsluga bankowa urzedu gminy oraz jednostek budzetowych gminy

-

anformacja

skarbnika gminy.
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Opiniowanie zmian do budzetu.
Om6wienie spraw bie2ecych.
Omdwienie sprawozdania z wykonania bud2etu gminy za rok 2016
Realizacja pzychoddw i wydatk6w bud2etu za I kwat1al2017

Mal

.

Retrosp€kcja i plany gmrny. co do stralegri i rozwoju gminy.
Opiniowanie bie2qcych zmian do bud2etu
Om6wienie spraw biezqcych.
Om6wienie i opiniowanie nowej taryfy na uslugizwiqzane z dostarczaniem wody.

Czerwec

Analiza dzialalnosci zakladu komunalnego oraz 6ciqgalnosci oplat za wode
Om6wienie sytuacji budzelowej pod kontem nowej polityki mieszkaniowej.

lnformacja na temat zaawansowania realizacji inwestycji w gminie
Podsumowanae XVll Eko-Wlstawy.

Opiniowanie bie2qcych zmian do bud2etu.
Om6wienie spraw bie2qcych.
Szczeg6lowe om6wienie przygotowa^ do 750-lecia Pietrowic Wiolkich i 350]ecia
kosciolka Sw. Krzy2a

W)lonanie bud2etu gminy za I polrocze 2017(wraz z analizq dochod6w gminy
Pietrowice Wielkie).
Om6wienie biezqcej sytuacji finansowej w Oswiacie

-

analiza kosddw-

Om6wienaezaawansowanla realizacji inwestycji w gminie
Opiniowanie spraw wpl,.lvajqcych do kom6jr
Om6wienie spraw biezEcych.

Sierpiei
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Omowienie skutecznoscr SciEgalnoaci oplal i podatkdw lokalnych.

Przlgotowanie propozycjiwskaznikowych do prac nad bud2etem 20'18 roku
lnlormacia na temat kalendafta imprez kulturalnych na rok 2018.
Opiniowanie bie2Ecych zmian do budzetu.

Om6wienE spraw biezqcych.
Podsumowanie przebiegu obchod6wiubileuszowych.

Pazdziernik-

Opiniowanie wniosk6w do budzetu 2018 roku.

Listopad

Zaopiniowanie propozycji podatk6w i oplat lokalnych na rok 2018.
Omdwienie propozycji planu inweslycyjnego na rok 2018.
Stan zaawansowania projekt6w realizowanych ze Srodk6w pomocowych
Przygolowanie strategii ustalania stawek podatkowych na rok 2018.
Opiniowanie biezqcych zmian do bud2etu.
Om6wienie spraw bie2qcych.
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