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UCHWALA Nr  t 32D  X /05

Rady Gminy Starcza

z dnia 14 grudnia 2005 rok

w sprawie: przyjgcia plan6w pracy Komisji Rady Gminy Starcza na 2006r.

Na podstawie art.21 ust-3 ustarly z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzq&ie eminqrm (Dz. U. z 200 lr Nr 142 poz. l59l . z p6in. zm)

Rada Gminy
uchwala, co nastppuje:

v  
$ r .

1. Przylae flan pracy Komisji Rewiayjnej Rady Gminy Starcza w brznieniu
zalqczntka t 1 do niniejszej uchwaly.

2 . Prz114t plm pncy Komisji Budzetu i Rozwoju Gminy Starcza
w brnniem z&antka nr 2 d6 nini jsssj ue[v/a]y.

s2.
Wykonanie uchwaly powierza sig Przewodnicz4cemu Rady Gmtry.

$3 .

'*\- Uchwala wchodzi w Lycie z dtien podjgcia z moc4 obowiqzuj4c4 od
1 stycznia 2006r.
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P L A N  P R A  C Y

KOMISJI BUDZETU I ROZWOJU GMIIry
NA 2006r.

Lp. TTMATYKA POSIEDZf,N TERMIN
POSIEDZEIIIA

I 1. Wspolpaca Komisji z W6jtem Gminy w zakresie
pozyskiwada dotacji i dofnansowan.

2. Sorawv r62oe.
STYCZEIT

tr inwestycyjDo-
2OQ5r.

l. Oc€m realizacji
gospoda.czych gminy
wykoruystanie budzetu.

2. Sprauy r6zne.

zadan

LUTY

m Kwartalna ocena realizacji zadai inwestycinych
okeSlorych w budzecie na 2006r-
Kwa.ta.lna ocena realizacji przychod6w i wydatk6w
okreilonych w bud2ecie na 2006r.
SDra6ar' r6zre.

t

MARZEC

IV Dzialainosi kulturaino-oliwiatoe,ia s/ gminie.
Przygotowanie GKS ,,CZARNr' Starcza do sezonu.
Problemy sportu w glllillie.
SDrawv r6zre.

1 .

I(WIECIEfI

Wspolp@ca Komisji z Gminn4 Komisj4
Rozwiazlvania Problem6w Alkoholowych
i Gminnym Oirodkiem Pomory Spofecznej.
Wspolpraca z organzaQwr.l dzalaj4cymi na rzecz
ochrony Srodowiska, bezpieczeistwa na terenie
gminy.
SDrawv r62ne.

MAJ

!T 1. Kwartalra ocena realizacji zadai inwestycyjnych
okreSlonych w bud2eci e na 2006r.
Kwartalru ocena realizacji przychod6w i wydatk6w
okefloaych w bud2eci e na 2006r.
Sprarvozdanie ze swojej dzidalno6ci-3,

CZERWIEC

!.Ir 1. Wykorzysta.nie budzetu w o(wiacie. sfu2bie zdrowia
kultuEe i sporcie w 2006r.

2. Przygotowanie jedaostek oswiatowych do nowego
roku szkolnego.

3. SDrawv r62ne.

SIERPIE*

vfir I . Kwartalna ocena rcalizacji zadan inwestycyjnych
olae6lonych w bud2ecie ria20}6t.
Kwartalna ocena realizacji przychod6w i u,1datk6w
okreSlonych w budzeci e na 2006r_
Analiza- ocena i realizacja zadan w zakresie poprawy
stosunk6w wodnych na terenie gminy_
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Ocen reali"acji oaio:kow Komis.ii
Z:-kr*jede skdg i 'rxiosk6q,' $ieszleicow, rad soleckich
: :r::r','.h fos?jflqi
S!1ei-i rii€-

GEJ x.-:=s.ji z \1-6jtem * zakresie opracowania
:lai:i :'..i"E3.1i aa lc0?r. oraz opracoramnia budZetu

::i-- :: ::'"1:r
:- S:-:1-i :oAe.

Gn:aco* aoie piaau prary Komisji na 2007r'
,$aliza i ocena prgjektu budzetu na 2007r.
Krsanaloa oceoa realizacji zadan hwestycyjnych
okreSlor4-ch rr bud2ecie na 2006r.
KTi'anatna oc€na.ealizacji przychod6w i wydatkow
ohe6lorych w budzecie !.a2oo6t.
Sprawozdanie ze swojej &ialalno6ci

Plu pracy Komisji Budietu i Rozwoju Gmitry jest otwarty i w zaleinoici od potr-zeb moi€ ulec
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