
    UCHWAŁA NR XXVI/173/17 

RADY GMINY KODRĄB 

     z dnia 31 stycznia 2017 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy 

Kodrąb  na 2017  r. 

 

 

 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) uchwala się, co  następuje: 

  
 §1.  Zatwierdza się  plan pracy  Komisji  Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Kodrąb na 

2017 rok w wersji przedstawionej w załączniku  do niniejszej uchwały. 

 

 §2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Załącznik do uchwały Nr XXVI/173/17 

Rady Gminy Kodrąb   

z dnia 31stycznia 2017 r. 
  

Plan pracy Komisji Budżetu i Inwestycji na 2017 rok 

Lp. Temat  posiedzenia Termin 

realizacji 

1. Opracowanie planu  pracy  Komisji  na 2017 rok. 

Opracowanie sprawozdania z wykonania planu pracy za rok poprzedni. 

I kwartał 

 

2. Analiza wykonania inwestycji za II półrocze 2016 r.         

Analiza wydatków stałych Urzędu Gminy. 

I kwartał 

3. Analiza wpływów do budżetu z tytułu podatków i opłat obowiązujących  

w roku budżetowym 2016. 

Zapoznanie Komisji z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod kątem wpływów  

i wydatkowania środków finansowych w tym zakresie. 

I kwartał 

4. Zapoznanie Komisji z wnioskami o dofinansowanie inwestycji wysłanymi przez 

Gminę celem pozyskania środków zewnętrznych za rok 2016.  

II kwartał 

5. Analiza wydatków na oświatę za 2016 rok finansowanych przez Gminę Kodrąb.  II kwartał 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu 

Gminy Kodrąb za 2016 r. (do sesji absolutoryjnej). 

Zaopiniowanie wniosków ZGK w sprawie dofinansowania taryf dla zbiorowego  

zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków przez Urząd Gminy. 

II kwartał 

7. Zapoznanie się i analiza wpływów i wydatków związanych z realizacją ustawy 

śmieciowej oraz umowy zawartej z firmą odbierającą śmieci z terenu Gminy 

Kodrąb. 

III kwartał 

8. Analiza wydatków budżetowych w jednostkach organizacyjnych podległych Gminie  

Kodrąb oraz jednostkach OSP na terenie Gminy Kodrąb. Wyjazd  

w teren do jednostek, które zostały dofinansowane z budżetu gminy. 

III kwartał 

9. Zapoznanie się Komisji z realizacją inwestycji zaplanowanych na   

I półrocze 2017 roku. 

III kwartał 

10. Zapoznanie się Komisji z wynikami przeprowadzonych w trzech kwartałach 2017 

roku przetargów pod kątem wpływów budżetowych. 

Rozpatrzenie wniosków i wstępnych założeń inwestycyjnych do projektu budżetu na 

2018 rok. 

IV kwartał 

11. Ustalenie cen skupu żyta dla potrzeb ustalenia podatku rolnego oraz opracowanie 

opinii dotyczącej wysokości podatków: od nieruchomości i od środków 

transportowych. 

IV kwartał 

12. Omówienie projektu budżetu na 2018 rok. Analiza planowanych inwestycji. IV kwartał 

13. Wypracowanie  opinii dotyczącej  projektu budżetu na 2018 rok wspólnie  

z przewodniczącymi komisji stałych Rady Gminy. 

IV kwartał 

14. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących budżetu  

tj. zaciąganych kredytów, pożyczek oraz wszelkich zmian w budżecie. 

cały rok w 

zależności od 

potrzeb 

Uwaga: Komisja przewiduje możliwość posiedzeń w sprawach nie uwzględnionych w niniejszym 

planie pracy lecz wynikających z sytuacji szczególnych występujących podczas roku budżetowego. 


