
RADA GMINY
w S  i a r czy UCHWAI,A NR 86.XII.2OI9

, 
RADY GMINY STARCZA

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjgcia plan6w pracy Komisji Rady Gminy Starcza na 2020 rok

Na podstawie art.2l ust. 3 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. 22019r.,
poz.506 zp62n. zm.)

Rada Gminy Starcza
uchwala, co nastgpuje:

$ l. l. Przyjmuje sig plan pracy Komisji Rewizyjnej w brzmieniu zal4cznika nr I do niniejszej uchwaly.

2. Przyjmuje sig plan pracy Komisji Skarg. Wniosk6w i Petycji w brzmieniu zal1cznika nr 2 do niniejszej uchwaty.

3. Przyjmuje sig plan pracy Komisji BudZetu i Rozwoju Gminy w brzmieniu zal1cznika nr 3 do niniejszej uchwaty.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Przewodnicz4cej Rady Gminy Starcza.

$ 3. Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjgcia zmoc1 obowi4zuj4cq od I stycznia 2020 roku.

Przewodnicz4ca Rady Gminy
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mgr Ewa Jgdrzejewska
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Zal4cnikNr 3 do uchwaly Nr 86.XII.2019

Rady Gminy Starcza

z dnia27 grudnia 2019 r.

PLAN PRACY KOMISJI BUDZETU I ROZWOru GMINY NA 2O2O ROK

L.p. Tematv oosiedzeri Miesiac

l.Informacja w6jta gminy nt. pozyskiwania dotacji i Srodkow zewngtrznych na inwestycje gminne
w 2019r.
2.Informacja w6jta nt. program6w zaplanowanych ale nie nealizowanych w 2019r.
3.Ocena realizacji zadari inwestycyjnych i gospodarczych gminy w 2019r.

Sfyczeri

2.

l.Anahza wykonania budZetu w 2019r.
2.Ocena stanu finans6w gminy w 2019r.
3.Analiza Sci4galnoSci oplat za wodg, Scieki, odpady i czynsz oraz podatku od Srodk6w
transportowvch. podatku rolneso i od nieruchom ofici za 2019r.

Luty

3 .

l.Ocena i analiza naklad6w budZetowych przeznaczonych do wykorzystania w gminnej o6wiacie,
stu2bie zdrowia, kulturze i sporcie.
2.Przygotowanie GKS Czami Starcza do sezonu.
3.OSwietlenie uliczne - koszty oSwietlenia za 2019 rok oraz planowanie inwestycji w tym zakresie
narok2020.

Marzec

4.
1 .Kwartalna ocena realizacj i zadah inwestycyjnych okeSlonych w bud2ecie na 2020r .
2.Kwartalna ocena realizacii dochod6w i wydatk6w okreSlonych w budZecie na2020r.

Kwiecieri

5 . 1 .Ocena i analiza dzialalnoSci jednostek OSP dzialaj4cych na terenie gminy.
2.lnformacja na temat dzialalnoSci Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020r.

Maj

6.
l.Analiza pozyskiwania przez gming dotacji ze Srodk6w zewngtrznych w 2020r.
2.Ocena stanu finansow jednostek oswiatowych przy koricu roku szkolnego.
3.Sprawozdanie z dzialalnoSci Komisii Bud2etu i Rozwoiu Gminv zal oohocze 2020r.

Czerwiec

7.

1
I
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Kwartalna ocena realizacjizadah inwestycyjnych okreSlonych w budzecie na2020r.
Kwartalna ocena realizacji dochod6w i wydatk6w okreSlonych w budZecie na2020r.
P6lroczna ocena finans6w i ewentualneso zadluhenia sminy.

Lipiec/Sierpieri

8 .
l.Ocena i analiza bud2et6w jednostek oSwiatowych.
Z.Przygotowanie jednostek oSwiatowych do nowego roku szkolnego.
3,Analiza wykonania uchwal rady gminy izarzadzefi Woita w 2020r.

Wrzesief

9.

l.Kwartalna ocena realizacji zadan inwestycyjnych okreSlonych w bud'Zecie na2020r.
2.Kwartalna ocena realizacji dochod6w i wydatk6w okreSlonych w bud2ecie na2020r.
3.Wsp6tpraca w6jta z komisj4 w zakresie opracowania planu inwestycyjnego oraz bud2etu gminy
na 2021r.

PMdziemik

l 0

l.Ocena i analiza finans6w gminy i ewenfualnego zadlulenia w 2020r. w zwi4zku z projektem
bud'Zetu na2021r.
2. Analiza propozycj i stawek podatkowych na 2027r.
3.Zapoznanie Komisji z wykonaniem wniosk6w zglaszanych na sesjach Rady Gminy w 2020r.

Listopad

l l
l.Analiza i ocena prqektu budzetu na 2021r.
2.Sprawozdante z dzialalnolci Komisji Budzetu i Rozwoju Gminy.
3.Opracowanie planu pracy Komisji na2021r.

Grudzien

12.
l.Analiza projekt6w uchwal na sesje rady gminy.
2.Analiza spraw bie2qcych i r6znych.

Caty rok

Plan pracy Komisji Budzetu i Rozwoju Gminy w zaleZnoSci od potrzeb moZe ulec modyfikacji
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