
UCHWAI,A NR XVIIUT59/2020
RADY GIvtrNY PIETROWICE WIELKIE

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w spnwie zatwierdzenia planu pracy Komisjl Gospoderkl Finans6w i Promocji Gminy na 2020 rok

Przewodnicz4cy Rady Gminy

Piotr Bajrk

Id: 47FC4E97-985F-45E8-91 E4-0F4B8A8B I I D0. Podpisany

Na podstawie art. 2l ust. 3 ustawy z dnia 8 marc8 1990 mku o samorz4&ie gminnym (tj.; Dz.U.
z20l%. po2.50,6 ) oraz $ 68 ust. I Statutu Gminy ( Dz. Urzgd. woj. Sl. z 2003 r. Nr 4 poz.l44 z pb,jr,. zm:1na
wniosek Komisji Gospodarki Finans6w i Pmmocji Gminy.

Reda Gminy Pietrowice Welkie
uchwrh

$ 1. Zatwierdza sig plan pracy Komisji Gospo&rki Finans6w i Promocji Gminy na rok 2020, stanowiqcy
zalqcznik do uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Przewodniczqcemu Rady Gminy oraz przewodnicz4cemu Komisji
Gospodarki Finansow i Promocji Gminy.

$ 3. Uchwalg oglasza si9 przez wywieszenie na tablicach ogloszerl.

$ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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Zalqcmik do uchwaly Nr Xvlll/I59/2020

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Plan pracy Komisji Gospodarki, Finans6w i Promocji Gminy nr rok 2020

Lp. Tematy omawiane na posie&eniu Termin
realizacii

I 'Przygotowanie planu &ialania komisji na rok 2020.
'Opiniowanie zmian do budzetu.
' Om6wienie spraw bie2acych.

Luty

2 Podsumowanie XV Gali Przedsigbiorczo6ci.
Om6wienie przygotowair do procesji konnej.
Om6wienie przygotowari do XX EkoWystawy.
Opiniowanie zrnian do bud2eo.
Om6wienie soraw bie2acych.

Marzec

J Informacja o realizacji planu inwestycyjnego na rok 2020.
Opiniowanie zmian do budZetu.
Om6wienie spraw bie&cych.

Kwiecieri

4 'Om6wienie sprawozdania z wykonania budzetu gminy za rok 20 I 9
'Realizacja przychod6w i nyda&6w budzetu za I kwartal 2020.
'Opiniowanie bie24cych zmian do bud2etu.
' Om6wienie sDraw bie2acych.

Maj

5 'Analiza &ialalnoSci zakladu komunalnego oraz Sciqgalno6ci oplat za wodg
'Om6wienie sytuacji bud2etowej pod kontem nowej polityki mieszkaniowej
.lnformacja na temat zaawansowania realizacji inwestycji w gminie.
' Podsumowanie XX Eko-Wystawy.
'Opiniowanie bie24cych zmian do bud2etu.
'Om6wienie spraw bie2acych.

6 'Wykonanie bud2etu gminy za I pohocze 2020(wraz z analizq dochod6w gmrny
Pietrowice Wielkie).
'Om6wienie bie24cej sytuacji finansowej w OSwiacie - analiza kosa6w.
'Om6wienie zaawansowania realizacji inwestycji w gminie.
'Opiniowanie spraw wplywajqcych do komisji.
'Om6wienie spraw bie2qcych.

7 'Om6wienie skutecznoSci Sciqgalno6ci olat i podatk6w lokalnych.
'Przygotowanie propozycji wska'inikowych do prac nad bud2etem 2020 roku.
'Opiniowanie bie2qcych zmian do bud2etu.
Om6wienie spraw bie2acych.
'Opiniowanie wniosk6w do bud2etu 202 I rok.
'Zaopiniowanie proporycji poda&6w i oplat lokalnych na rok 2021 .

'Om6wienie propozycji planu inwestycyjnego na rok 2021 .

'Opiniowanie bie2qcych zrnian do bud2etu.
' Om6wienie spraw bie2acych.

Pa2dziemik-
Listopad

ld: 47FC4E97-9E5F-45E8-91 E4-0F4B8A88 I lD0. Podpisany

Czerwiec

Sierpiei

Wrzesieri
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