
. Zatqcznik Nr 3 do uchwaly Nr 152.XX1.2020

Rady Gminy Starcza

z dnia 29 grudnia 2020 r.

PLAN PRACY KOMISJI BUDZETU I ROZWOJU GMINY NA 2021 ROK

Plan pracy Komisji Bud2etu i Rozwoju Gminy w zale2no6ci dd potzeb mo2e ulec
modyfikacji.

L.p. Tematv oosiedzefi Miesiac

1 .

l.lnformacja w6jta gminy nt. pozyskiwania dotacji i Srodk6w zewnqtrznych na
inwestycje gminne w 2020r.
2.lnformacja w6jta nt. program6w zaplanowanych ale nie zrealizowanych w 2020r.
3.ocena realizacii zadart inwestvcvinvch i gospodarczych gminy w 2020r.

Styczef

2.

1 .Analiza wykonania bud2etu w 2020r.
2.Ocena stanu finans6w gminy w 2020r.
3.Analiza Sciqgalno6ci opNat za wodq, Scieki, odpady i czynsz oraz podatku od
Srodk6w transportowvch, podatku rolneqo i od nieruchomoSci 2a2020r.

Luty

3.

l.Ocena i analiza naklad6w bud2etowych pzeznaczonych do wykozystania w
gminnej o6wiacie, sluzbie zdrowia, kultuze isporcie.
2.O6wietlenie uliczne - koszty o5wietlenia za 2020 rok oraz planowanie inwestycji
w tvm zakresie na rok 2021.

Mazec

4.

'l.Kwartalna ocena realizacji zadah inwestycyjnych okre6lonych w budzecie na
2021r.
2.Kwartalna ocena realizacji dochod6w iwydatk6w okreSlonych w bud2ecie na
2021r.

Kwiecief

5.

l.Ocena dzialalno6ci tzech jednostek OSP na terenie gminy.
2.f nformacja na temat dzialalnoSci Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021r.
3.Przygotowanie Opinii Komisji Budzetu i Rozwoju Gminy Starcza na temat
wvkonania budzetu qminv Starcza za202Or.

Maj

6 .
1 .Analiza pozyskiwania pzez gming dotacji ze Srodk6w zewnqtznych w 2021r.
2.Ocena stanu finans6w jednostek o6wiatowych przy koricu roku szkolnego.
3.Sprawozd anie z dzialalno5ci Komisii Budzetu i Rozwoiu Gminy za I p6lrocze.

Czenruiec

7t8.

l.Kwartalna ocena realizacji zadan inwestycyjnych okre6lonych w bud2ecie na
2021r.
2.Kwartalna ocena realizacji dochod6w iwydatkow okre5lonych w bud2ecie na
2021r.
3.Polroczna ocena finans6w i ewentualnego zadlu2enia qminy.

Lipiec/
Sierpiefi

9.
1 .Ocena i analiza bud2et6w jednostek o6wiatowych oraz ich przygotowania do
nowego roku szkolnego.
2.Analiza wvkonania uchwal rady qminy izarzadzeh W6jta w 2021r.

Wzesiefi

10.

1 .Kwartalna ocena realizacji zadafi inwestycyjnych okre5lonych w bud2ecie na
2021r.
2.Kwartalna ocena realizaqi dochod6w i wydatk6w okre6lonych w bud2ecie na
2021r.
3.Ocena przygotowania i opracowania planu inwestycyjnego orazbud2etu gminy
na2021r. i ieqo wstepna analiza.

Pa2dziernik

11

1 .Analiza propozycj i stawek podatkowych na 2422r.
2.Ocena i analiza finans6w oraz ewentualnego zadlu2enia gminy
w 2021 r.w zwiqzku z projektem bud2etu na2022r.
3.Pzyqotowanie planu pracv Komisii na2022r.

Listopad

12.

l.Analiza iocena projektu bud2etu na2A22r.
2.Sprawozdanie zdzialalno6ci Komisji Budzetu i Rozwoju Gminy.
3.Zapoznanie Komisji z wykonaniem wniosk6w przedstawianych na sesjach Rady
Gminv w 2021r.

Grudzien

13. l.Opiniowanie i analiza projekt6w uchwal na sesje rady gminy.
2. Analiza spraw bie2acych i r62nych.

Caly rok
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