
Uchwata N, V/,14/20 1 9

Rady Gminy Pietrowice wielkie

z dnia 11 lutego 2019r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Finans6w i Promocji Gminy

na 2019rok

Na podslawie art.21 ust.3 ustawy z dnia I marca 1990 roku o samozqdzie gminnym

(t.j.; Dz.Ll. z 2018r. nr 994 ze zm.) oraz 5 68 ust. 1 Statutu Gminy ( Dz. Uzed Woi. Sl. z 2003 r

Nt 4 poz 144 z p6rn. zm.) na wniosek Komisji Gospodarki Finans6w i Promocji Gminy

Rada Gminy Pietrowlce Wielkie

uchwala

sl

zatwierdza sie plan pracy Komisji Gospodarki, Finans6w iPromocii Gminy na rok 2019, stanowiqcy

zalqcznik do uchwaly.
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Wykonanie uchwaly powierza sie PrzewodniczEcemu Rady Gminy oraz przewodniczqcemu Komisji

Gospodarki, Finans6w i Promocji Gminy.
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Uchwala wchodziw zycie z dniem podjecia

PRZEWOONI RADY GMINY
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Uchwalg oglasza siQ ptzez wylvieszenie na tablicach ogloszeh.



Plan pracy Komisji GoBpodarki, Finans6w I Promocil cmlny na rok 2019

Lp Tematy omawiane na posiedzeniu

1 Przygotowenie planu dzialania komisji na rok 2019

Opiniowanie zmian do bud2elu.

Om6wienie spraw bie2acych

Luty

2 Podsumowanie XIV Gali Przedsiebiorczosci.

Om6wienie przygolowah do procesjr konnel

Om6wienie pzygotowah do XIX Eko-Wystawy

Opiniowanie zmian do bud2etu.

Om6wienie spraw biezqcych.

l\,1arzec

3 lnformacia o realizacji planu inwestycyjnego na rok 2019

Opiniowanie zmian do bud2etu

Om6wienie spraw bie2qcych.

4 Om6wienie sprawozdania z wykonania bud2etu gminy za rok 2018.

Realizacja przychod6w iwydatk6w bud2etu za I kwartal2019.

Opiniowanie bie2ecych zmian do bud2etu.

Om6wienie spraw bie2qcych.

Analiza dziala lnosci zaklad u komunalnego oraz Sciqgalnosci oplat za wodQ

Om6wienie sytuacli budzetowej pod kontem nowej polityki mieszkaniowej.

lnformacja na lemat zaawansowania realizacji lnweslycji w gminie.

Podsumowanie XIX Eko-Wyslawy.

Opiniowanie bie2qcych zmian do bud2etu.

Om6wienie spraw biezEcych.

Maj

5

Czerwiec

6

7

Sierpiei

Wykonanie bud2etu gminy za I pOlrocze 201g(wraz z analizA dochod6w gminy

Pielrowice Wielkie).

Om6wienie bie2qcej sytuacji finansowej w O6wiacie - analiza kosa6w.

Om6wienie zaawansowania realizacji inwestycji w gminie.

Opiniowanie spraw wplywajqcych do komisji.

Om6wienie spraw biezqcych.

Zalqcznlk do uchwaly
Nr V/44/2019
Rady Gminy Pietrowlcs wlelkie
z dnia 11.02.2019

Om6wienie skuteczno6ci SciqgalnoSci oplat i podatk6w lokalny6h.

Pzygotowanie propozycji wska2nikowych do prac nad bud2elem 2019 roku

Opiniowanie bie2qcych zmian do bud2etu.

Om6wienie spraw bie2qcych.

Termin

realizacji



8 . Opiniowanie wniosk6w do bud2etu 2020 rok.

. zaopiniowEnie propozycji podatk6w i oplat lokalnych na rok 2020.

. Om6wienie propozycjiplanu inwestycyjnego na rok 2020.

. Opiniowenie bie2Acych zmian do budzetu

. Om6wieoie spraw bietqcych.

Pardziernik-

Listopad
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