
       Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII / 378 / 10 Rady 

       Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 stycznia 2010 roku 

       w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji  

       Rady Miejskiej. 

 

          PLAN   PRACY 

 

   Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia na 2010 rok. 

 

 

Lp.   Termin   Tematyka posiedzeń 

 

     styczeń – listopad  Aktualizacja budżetu wynikająca z bieżących potrzeb w miarę              

     w sposób ciągły  pozyskiwania  środków finansowych z różnych żródeł   

    pozabudżetowych.       

    Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu 

    działania Komisji. 

 

 

1. styczeń  1. Sprawozdanie Przewodniczącego z działalności Komisji za 2009 

        rok. 

                        2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 rok. 

      3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rymanów 

          z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

                                                    w 2009 roku. 

 

 

2. luty    1. Informacja na temat realizacji na terenie Gminy Rymanów 

                                                   powziętych  w latach poprzednich zamierzeń budowy elektrowni 

        wiatrowych i innych inwestycji. 

 

 

 

3. marzec – kwiecień 1. Zapoznanie z wykonaniem budżetu gminy za 2009 rok 

    i wypracowanie opinii w sprawie absolutorium dla Burmistrza 

    Gminy. 

 

 

4. czerwiec  1. Informacja o realizacji i zaawansowaniu przyjętych zadań na 

          2010 rok w ramach planu finansowego wydatków majątkowych  

          i bieżących niewygasających z upływem 2009 roku. 

      2.Informacja o realizacji zadania pod nazwą budowa kanalizacji 

         sanitarnej w Bziance. 

 

 

5. sierpień – wrzesień 1. Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku. 

2. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej  

                                        za I półrocze 2010 roku z uwzględnieniem zadań z zakresu 

                                        stałych odpadów komunalnych , dostarczania wody  

                                        i odprowadzania ścieków. 

 

-   2  - 



 

 

 

======================================================================= 

 

6. październik  1. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów  z realizacji 

                            ,, Strategicznego programu rozwoju gospodarczego dla Gminy 

                            Rymanów na lata 2007 – 2013 ''. 

      2. Informacja na temat pozyskiwania funduszy unijnych w ramach 

          składanych przez  Gminę wniosków o przyznanie funduszy  

          unijnych. 

 

 

 

7. listopad  1. Opiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2011 rok. 

2. Zaopiniowanie Gminnego Programu współpracy z organizacjami 

         pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

         działalność pożytku publicznego na 2011 rok. 

    3. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2010 rok. 

 

 

 

 

 

 


