
RADA GMINY
Pietrowice Wielkie Uchwata Nr XXX|U319/20'18

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia l5lutego 2018r

w sprawie zatwierdzenia planu placy Komisji Gospodarki Finans6w i Promocji Gminy

na 2018 rok

Na podstawre arl 21 usl 3 uslawy z dnla I marca 1990 roku o samoeEdzegmnnym
(tekstlednol(y Oz.l 22011t poz 1875.2 p62n zm)orazS6Sust T Statutu cminy(Dz Urzqd

Wol Sl z2003 t Nt 4 poz 1442p62r|.zr-l) na wnosek Komisli cospodarki Finansow ipromocjr

Gminy

Rada Gminy Pietrowice Wielkie

uchwala

Nl

Zatwierdza sie pan pracy Komisji Gospodarki, Frnans6w iPromocli Gminy na rok 2018 stanowiEcy

zalEczn k do uchwaly.

s2

Wykonanre uchwaly powierza sre Przewodn czqcemu Rady Gminy oraz przewodn czacemu Komisji

Gospodarkr, Finans6w i Promocji Gminy.

s3

lJchwalQ ogiasza sie przez wywreszenie na tablcach ogloszen

s4

Uchwala wchodzi w zyc€ z dnrem podlQcia
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i.lA DA GMINY
Pietrowice Wielkie

Zalqcznik do uchwaty Nr XXXlU319/2018
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia l5lutego 2018r.

Plan pracy Komisji Gospodarki, Finansow iPromocjiGminy na rok 20.18

Temaly omawiane na posiedzeniu
Termrn

tealizaq

1 Przygotowan e p anu dzralanra kornisjr na rok 2018

Op n owan e zm an do budzetu

Omowenie spraw brezqcych

Luty

2 . Podsumowanie Xl I Gah Przedsreb orczoiici

. Om6wienie przygotowai do procesj konnel

. Om6wienie przygotowafr do XVlll Eko Wystawy

. Opiniowanie zmian do budzetu

. Om6wien e spraw biezEcych

3 . lnformacia o rea zacji p anu inu/estycyjnego na rok 2018

. Obsluga bankowa uz?du gm ny oraz lednostek budzetowych gm ny - informacia

skarbnika gminy

. Oprn owan e zm an do budzetu

. Omowenie spraw bie2qcych

5 Om6wien e opin owan e nowel taryfy na uslugi zw qzane z dostarczantem wody

Ana|za dz alalnoscr zakladu komuna nego oraz SciEgalnoscr oplat za wodq

Om6wrenre sytuacjr budzetowel pod kontem nowel poltyk mleszkanlowej

Informacla na lemal zaawansowania realizacli nwestycjiw gminie

Podsumowanie XVlll Eko Wystawy.

Opiniowanie biezqcych zmlan do budzetu

Om6wienie spraw bre2qcych.

Czerwec

6 . Wykonan e budZetu gmrny za p6kocze 2018(wraz z ana rzq dochodow gmrny

Pietrowice Wie kie).

. Om6wren e biezEcel sytlacl I nansowel w Oswtac e - anahza koszlow

. Omowienie zaawansowania realizacj inwestycii w gmrnie

. Op r owan e sp ow wplywajacycn oo kom sjr

. Om6w enie spraw biezqcych

S erp en

Lp

Marzec

. Om6wienie sprawozdania z wykonanta budzetr gminy zarak2017.

. Realizacla przychod6w r wydatk6w bud2etu za I kwartal2018

. Retrospekcla r oldny grar-y co oo srareq I rozwoju g"rny

. Oprniowanie brezqcych zmran do budzetu

. Om6wien e spraw bre2qcych

N,4aj



7 . Om6w en e skutecznosci Sc qgalnosc oplat I podatk6w tokatnych

. Przygotowanre propozycjiwskaznikowych do prac nad budzetem 2019 roku

. lnformacja na temal kalendarza imprez kulluralnych na rok 2019

. Opiniowanie biezqcych zmran do budzetu

Omowienie spraw bie2qcych

8 . Oprniowanre wnrosk6w do bldzetu 2018 roku

. Zaoprnrowanre propozyclipodatkow roplat tokatnych na rok 2018

. Om6wenie propozycjrpanu inwestycylnego na rok 2019.

. Stan zaawansowania projekt6w rea rzowanych ze Srodk6w pomocowych

. Przygotowanie slralegr uslalania stawek podatkowych na rok 2018.

. Oprn owanie b ezEcych zmian do bud2etu

. Ornowienie spraw biezqcych

Pazdziernik-

Lislopad

NrczAcY

Mdrdhek


