UCHWAŁA Nr XI/86/2015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2016 rok

Na podstawie art.21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz § 73 i § 74 ust.1 Uchwały Nr XXXI/246/2014 Rady Gminy
Sochocin z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy
Sochocin (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2014r. poz. 9814) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1.

Uchwala "Plan pracy Komisji Gospodarczej na 2016 rok", w brzmieniu załącznika do

niniejszej uchwały.
§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do UCHWAŁY Nr XI/86/2015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 18 grudnia 2015 r.

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARCZEJ
RADY GMINY S O C H O C I N
na 2016 rok
Lp.

Termin

1.

Styczeń

Temat
posiedzenia
1. Podsumowanie działalności
Komisji Gospodarczej
i opracowanie sprawozdania za
2015 rok.
2. Ocena postępu prac przy
opracowaniu studium
uwarunkowań i
zagospodarowania
przestrzennego- wnioski
w sprawie zmiany w studium
mieszkańców Gminy.
3. Analiza zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sochocin.

2.

Marzec

1. Omówienie planowanych
inwestycji ujętych w budżecie
Gminy Sochocin na 2016 rok
i Wieloletniej Prognozie
Finansowej.
2. Ocena poziomu zaawansowania
prac w zakresie pozyskiwania
środków na realizację inwestycji.
3. Omówienie potrzeb mieszkańców
na tak zwaną „małą
infrastrukturę” (tablice
ogłoszeniowe, doświetlenie,
oznakowania ulic i dróg
gminnych).
4. Ocena działalności służb
odpowiedzialnych za utrzymanie
dróg w okresie zimowym

Uwagi

2015/2016.

3.

Kwiecień

1. Omówienie stanu dróg gminnych
z wizją lokalną (Komisja
Objazdowa).
2. Omówienie sposobu naprawy
gminnych dróg gruntowych.
3. Zapoznanie się z problematyką
ochrony środowiska (zwierzęta
bezdomne na terenie Gminy
Sochocin, stan zagospodarowania
skwerów i klombów na terenie
Sochocina).

4.

Maj

1. Analiza przebiegu inwestycji
gminnych z udziałem środków
zewnętrznych.
2. Ocena zakresu prac wykonanych
przez Gminny Zakład
Komunalny.
3. Analiza systemu gospodarki
odpadami komunalnymi.
4. Analiza sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy oraz
sprawozdania finansowego
Gminy za 2015.
5. Analiza sprawozdania z
wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
i Gminnej Biblioteki Publicznej
za 2015 rok.
6. Wnioskowanie w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy.
7. Wydanie opinii o wykonaniu
w/w. budżetu.

5.

Październik

1. Analiza przebiegu realizacji
inwestycji w 2016 roku.
2. Ocena zakresu prac remontowoinwestycyjnych na drogach
gminnych i przedsięwzięć

realizowanych w ramach
funduszu sołeckiego.
3. Analiza zaproponowanych
stawek podatków i opłat
lokalnych na 2017 rok.
4. Ocena przygotowania akcji zima
2016/2017.

6.

Listopad

5. Analiza wydatków na oświatę
w Gminie Sochocin.
1. Analiza projektu budżetu na
2017 rok.
2. Opracowanie planu pracy
Komisji Gospodarczej na 2017
rok.
3. Sprawozdanie i analiza systemu
gospodarki odpadami
komunalnymi.
4. Analiza stawek za odpady
komunalne.

UZASADNIENIE
UCHWAŁY Nr XI/86/2015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2016 rok

Zgodnie z art. 21 ust.3

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) komisje podlegają radzie gminy i przedkładają jej plan pracy.
Zgodnie z § 73 i § 74 ust.1 Uchwały Nr XXXI/246/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia
26 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Sochocin
(Dz.Urz.Woj.Maz. z 2014 r. poz. 9814) komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem
pracy przedłożonym radzie. Komisje przedkładają radzie plan pracy obejmujący działania
komisji w okresie, co najmniej rocznym.
W związku z powyższym przedkładam projekt uchwały w sprawie planu pracy
Komisji Gospodarczej.

