
 

 

    

 

 

Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju na 2019 rok 

 

Styczeń 

1. Opracowanie planu pracy komisji na 2019 rok. 

2. Analiza planowanych i projektowanych zadań inwestycyjnych w 2019 roku. 

Wytypowanie inwestycji, które wymagają szczegółowego omówienia przez komisję. 

3. Przegląd i analiza dotacji dla organizacji pozarządowych-kluby sportowe, kościoły, 

stowarzyszenia (jakie działania, kwoty) stypendia, imprezy sportowe, inicjatywy 

lokalne. 

4. Dyskusja na temat projektu i budowy obiektu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeptowie.     

Informacje o założeniach do projektu szkoły. Analiza budownictwa w Krzeptowie i 

Smolcu pod względem demograficznym. 

 

             

Luty 

1. Informacja o współpracy partnerskiej z innymi gminami w 2018 roku oraz 

planowane działania w 2019 roku. 

Współpraca z gminami bezpośrednio sąsiadującymi z Gminą Kąty Wrocławskie. 

2. Promocja gminy w 2019 roku. Informacje o polityce informacyjnej gminy, sposobie             

pozyskiwania sponsorów i inwestorów na teren gminy. 

3. Informacja o wysokości deficytu budżetowego gminy na koniec 20018 roku.       

4. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych. 

 

 

Marzec 

1. Możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji, realizowane            

i przygotowywane wnioski. Informacja o pozyskanych środkach w 2018 roku.    

2. Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem gminnym za 2018 rok. 

3. Skutki finansowe i demograficzne wywołane uchwałami w latach 2014-2018 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, analiza możliwości 

pozyskania w 2019 r. dochodów do budżetu z tytułu tzw. renty planistycznej, opłaty 

adiacenckiej. Strategia planistyczna gminy (wspólne posiedzenie z Komisją 

Infrastruktury Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego). 

4. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych.                                                       

5. Koncepcja lokalnego transportu zbiorowego. 

     

 

Kwiecień 

1. Informacja o wysokości deficytu budżetowego za pierwszy kwartał 2019 roku. 

2. Analiza wydatków rezerwy budżetowej za 2018 rok. 

3. Analiza zaległości podatkowych wobec gminy, udzielone ulgi i umorzenia 

wykonanie za 2018 rok i kierunki w 2019 r. 

4. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych. 

                                                                                                            



 

Maj 

1. Informacja z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 

2018 r. 

2. Analiza wykonania budżetu za 2018 rok.     

3. Raport o stanie gminy. 

4. Gospodarka odpadami komunalnymi. 

                                                                                                                                                                                       

Czerwiec 

1. Przegląd wybranych inwestycji- wyjazd w teren.   

2. Założenia do projektu budżetu na 2020 rok. 

3. Analiza kosztów placówek oświatowych w odniesieniu do budżetu gminy, sposób 

finansowania wydatków oświatowych, subwencji. Analiza kosztów inwestycyjnych. 

(wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu) 

4. Możliwość poprawy efektywności gospodarowania finansami gminy. 

          

Sierpień 

1. Informacja o wysokości deficytu budżetowego na koniec drugiego kwartału 2019 

roku. 

2. Kierunki rozwoju gminy w latach 2019-2023( demografia, inwestycje, gospodarka 

przestrzenna). 

3. Informacja o realizacji inwestycji gminnych. 

  

     

Wrzesień 

1. Informacja o stanie realizacji infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy oraz             

planowane przedsięwzięcia (wspólne posiedzenie z Komisją Infrastruktury 

Technicznej i Zagospodarowania Przestrzennego). 

2. Informacja o kondycji finansowej spółki komunalnej ZGK. 

3. Analiza i ocena wykonania budżetu z pierwsze półrocze 2019 roku. 

4. Informacja o realizacji inwestycji gminnych. 

 

 

Październik 

1. Analiza wniosków złożonych do budżetu gminy na 2020 rok. 

2. Opiniowanie uchwał okołobudżetowych. 

3. Analiza skutków finansowych wprowadzenia zmian wysokości stawek podatku od  

środków transportowych. 

4. Informacja o wysokości deficytu budżetowego za III kwartał 2019 roku. 

5. Informacja o realizacji inwestycji gminnych. 

 

 

Listopad 

1. Informacja o dochodach gminy z tytułu należnych podatków i opłat według stanu na 

koniec III kwartału 2019 roku. 

2. Analiza projektu budżetu gminy na 2020 rok. 

3. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych.   



4. Ocena funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego (wspólne posiedzenie z 

Komisją Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego). 

Grudzień 

1. Opiniowanie projektu budżetu na 2020 rok  . 

2. Podsumowanie prac komisji, ocena realizacji wniosków. 

3. Opracowanie planu pracy na 2020 rok. 

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

dotyczące opiniowania projektów uchwał, sprawy różne i wolne wnioski. 


