
Zał. Nr 2 do uchwały XIV / 121 / 08 Rady Miejskiej
w Rymanowie z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie
zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady 
Miejskiej na 2008 rok.

P L A N    P R A C Y

Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia na 2008 rok

======================================================================
 Lp.  Termin  posiedzenia                                  Tematyka posiedzeń Komisji

styczeń  -  grudzień Aktualizacja  budżetu wynikająca z bieżących potrzeb
   w sposób ciągły w miarę pozyskiwania środków finansowych z różnych

żródeł  pozabudżetowych.

1. styczeń Sprawozdanie Przewodniczącego z działalności Komisji za 2007 r.
Opracowanie planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia

             na 2008 rok

2. marzec Analiza sprawozdania Burmistrza Gminy z realizacji uchwalonego
programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku.

Informacja na temat opracowanych Planów Odnowy Miejscowości
w  Gminie Rymanów.

3. kwiecień Sprawozdanie Burmistrza Gminy z wykonania budżetu Gminy
Rymanów za 2007 rok.

Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie
w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy.

     
     Opinia dot. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

 

4. czerwiec Ocena realizacji Uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie
sprzedaży mieszkań z zasobów komunalnych . 

Ocena realizacji  Strategicznego Programu Rozwoju Gospodarczego 
dla Gminy Rymanów  na lata 2007 – 2013.

            Wizytacja wybudowanych kortów tenisowych na terenie parku
podworskiego w Rymanowie.
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5. sierpień Informacja o realizacji budżetu Gminy Rymanów za I półrocze 2008 
roku.

Informacja Burmistrza Gminy o pozyskanych  środkach
pozabudżetowych.

 

6. październik Informacja o stanie gospodarki nieruchomościami Gminy Rymanów
w  zakresie  zadań  wykonywanych  przez  Referat  Finansów  i 
Gospodarki Mieniem Gminy.

Informacja z zakresu prowadzenia polityki promocyjnej Gminy , 
w tym promocji turystyki.

7. listopad Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat
lokalnych na 2009 rok.

Opinia dot.  taryf dla  zbiorowego  odprowadzania ścieków.

8. grudzień Analiza i opiniowanie projektu budżetu Gminy Rymanów na 2009 r.

Zaopiniowanie programu współpracy Gminy Rymanów
z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2009 roku.

Podsumowanie pracy Komisji w 2008 roku.

Opracowanie planu pracy komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia
na 2009 rok.


