Uchwala nr V/30/2015
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budzetu i Gospodarki Rady Gminy
w Naruszewie
na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz,!dzie gminnym (tj. Dz.
U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) w zw. z § 62 ust. 1 Statutu Gminy Naruszewo stanowi,!cego
zal,!cznik Nr 1 do Uwaly Nr II/l1/2002 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 16 grudnia 2002
roku uchwala siy co nastypuje:
§1
Przyjmuje siy plan pracy Komisji Budzetu i Gospodarki Rady
brzmieniu zal,!cznika nr 1 do niniejszej uchwaly.

Gminy w Naruszewie

w

Zal'lcznik
or 1 do Uchwaly Rady Gminy
w Naruszewie Nr V/30/2015 z dnia 31.03.2015 r.

PLANPRACY
KOMISJI BUDZETU I GOSPODARKI RADY GMINY W NARUSZEWIE
NA2015ROK
I kwartal
1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2015 rok,
2. Analiza i ocena potrzeb i mozliwosci realizacji zadan inwestycyjnych w 2015 roku
z uwzglydnieniem informacji z zebran wiejskich (analiza :lrodel finansowania inwestycji),
3. Informacja 0 skali umorzen podatkow w 2014 roku,
4. Fundusz solecki - opinie i analiza kosztow wyodrybnienia.
II
1.
2.
3.
4.
5.

kwartal
Analiza
Analiza
Analiza
Analiza
Analiza

funkcjonowania Urzydu Gminy - stan zatrudnienia, wydatki rzeczowe,
wykonania budzetu za 2014 rok,
stanu drog i kosztow odsniezania po zimie,
stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy,
wybranych inwestycji pod klltem przegilldow gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

III
1.
2.
3.
4.

kwartal
Ocena realizacji inwestycji na terenie Gminy - wizja lokalna wybranych inwestycji,
Ocena realizacji budzetu Gminy za okres I polrocza 2015 roku,
Analiza wykonania budzetu za I polrocze 2015 roku,
Analiza kosztow
utrzymania oraz dochodow na podstawie wybranej jednostki
z terenu Gminy.

IV
1.
2.
3.
4.
5.

kwartal
Zaopiniowanie proponowanych stawek podatkow i oplat lokalnych na 2016 rok,
Opracowanie propozycji do budzetu Gminy na rok 2016,
Opiniowanie projektu budzetu Gminy na rok 2016,
Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji za 2015 rok,
Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2016.

OSP

Ponadto do planu pracy Komisji Budzetu i Gospodarki nalezy opiniowanie projektow uchwal
na Sesje Rady Gminy ze szczegolnym uwzglydnieniem projektow uchwal w sprawie zmian
w budzecie Gminy w 2015 roku.

prze~/
Zbig~;WiCki

Rady Gminy

Uzasadnienie
Zgodnie z tresci~ art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz~dzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) komisje podlegaj~ radzie gminy, przedkladaj~ jej plan
pracy oraz sprawozdania z dzialalnosci, z kolei § 62 ust. 1 Statutu Gminy Naruszewo
stanowi~cego zal~cznik Nr 1 do Uwaly Nr 11/11/2002 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 16
grudnia 2002 roku stanowi, ze przedmiot dzialania poszczeg6lnych komisji stalych i zakres
zadail komisji doraznych okresla Rada w odrybnych uchwalach.
Komisja Budzetu i
Gospodarki
Rady Gminy w Naruszewie na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2015 roku
opracowala plan pracy Komisji na rok 2015. Opracowany przez Komisjy plan pracy jest
zgodny z zakresem dzialania Komisji Budzetu i Gospodarki.
Maj~c powyzsze na uwadze podjycie uchwaly w proponowanej tresci jest uzasadnione
i zgodne z przepisami prawa.

