
 

 

 

Plan pracy Komisji  Budżetu i Rozwoju  na 2021r. 

STYCZEŃ  
1. Analiza realizacji wniosków komisji w 2020r. 

2. Opracowanie planu pracy komisji na 2021r. 

3. Informacja o zaawansowaniu prac nad „Strategią rozwoju gminy”. 

 

LUTY 

1.Polityka przestrzenna gminy – wpływ na rozwój gminy, kierunki inwestycji. Wspólne 

posiedzenie z K ITiZP  i K OKiS. 

2.Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych. 

 

MARZEC 

1.Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych 

 

KWIECIEŃ 

1.Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych. 

2.  Analiza i ocena „Strategii rozwoju gminy”. 

3.Ocena realizacji wniosków komisji za I kw.br. 

4.Nowelizacja uchwały RM z 27.10.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej.  

5. Informacja o wysokości deficytu budżetowego za I kw. br. 

6.Analiza wykonania budżetu za 2020r., w tym: 

- informacja o udzielonych ulgach, umorzeniach w podatkach osób fizycznych  i prawnych w 

2020r. 

- informacja o wydatkach   rezerw w budżecie  2020r. oraz wybranych działach. 

7.Informacja o działalności i stanie finansowym  ZGK Sp. z o.o. w  Katach Wr. oraz realizacji 

„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” i 

planowanych inwestycji. 

 

MAJ 

1.Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych. 

2.Analiza wykonania budżetu za 2020r. 

3.Analiza „Raportu o stanie gminy”. 

 

CZERWIEC 

1.Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych. 

2.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020r. – wspólne posiedzenie z           

K ITiZP. 

3.Założenia do projektu budżetu na 2022r. - informacja i propozycje Burmistrza. 

 

SIERPIEŃ  

1.Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych. 

2.Informacja o wysokości deficytu budżetowego za II kw. br. 

3.Ocena realizacji wniosków komisji za II kw.br. 

 



WRZESIEŃ 

1.Analiza i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2021r.  

2.Informacja o stanie realizacji infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy oraz planowane 

przedsięwzięcia. Wspólne posiedzenie  z K ITiZP. 

3.Informacja Burmistrza o działaniach wdrażających  „Strategię Rozwoju Gminy”. 

 

PAŹDZIERNIK 

1.Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych. 

2.Informacja o wysokości deficytu budżetowego za III kw. br.  

3.Analiza skutków finansowych wprowadzenia zmian wysokości stawek podatku od środków 

transportowych – informacja Burmistrz za okres 2017-2021. 

4.Ocena realizacji wniosków komisji za III kw.br. 

 

LISTOPAD 

1.Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych. 

2.Analiza projektu budżetu gminy na 2022r. 

 

GRUDZIEŃ 

1.Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2022r. 

2.Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych. 

3.Podsumowanie pracy komisji w 2021r., realizacja wniosków za IV kw. br.  

4.Opracowanie planu pracy komisji na 2022r. 

*Porządek każdego  posiedzenia komisji w  zależności od potrzeb  może być rozszerzony o 

opiniowanie projektów uchwał. 

 

 

*W zależności od potrzeb,  terminów lub stopnia zaawansowania prac planuje się: 

- wyjazdy w teren na wybrane inwestycje, 

- szczegółowe omawianie nowych i realizowanych inwestycji. 

*Zaplanowano przystąpienie do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na 

bazie: 

-skatalogowania w układzie branżowym wszystkich wniosków inwestycyjnych /radnych, 

sołtysów, organizacji, wydziałów ug, itd./, 

- czytelnego określenia priorytetów, 

- określenia zakresu czasowego, np. do 2030r. 

- wzór planu do  opracowania na K BiR w uzgodnieniu z innymi komisjami.                                                                                                                      

Temat do dyskusji i pracy na KOMISJACH 

 

Uszczegółowienie wybranych pozycji ujętych w planie pracy 

Luty- pkt. 1                                                                                                                                                                 

- analiza aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy,      - analiza miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego,                                                                

- ilość obszarów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe, /opis i 

mapka/,                                      - wpływ gospodarki przestrzennej na:                                                                                                                      

a/ demografię /2014-2020/ ogólnie oraz na  poszczególne  obwody szkolne,                                                    

b/ inwestycje oświatowe, społeczne i infrastrukturę techniczną i drogową,                                               

c/ dochody i wydatki gminy 

- strategia rozwoju gminy a polityka przestrzenna gminy. 



Kwiecień – pkt. 7                                                                                                                                                              

- realizacja przez Spółkę ZGK w planowanych inwestycjach -  budowa kanalizacji w  

miejscowościach: Pełcznica, Nowa Wieś Kącka , Kozłów, Sokolniki. 

Czerwiec – pkt. 2                                                                                                                                                         

- analiza opracowana w oparciu o art. 9 tb ust. 1 ustawy  o utrzymaniu czystości  i  

porządku… 
 


