Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/118/2015
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Tematyka
1. Informacja o realizacji inwestycji w Gminie za 2015 rok.
2. Zapoznanie się z wynikami finansowymi ZGKiM w Wysowej-Zdroju za 2015 r.
4. Opiniowanie projektu budżetu na 2017 rok.
5. Analiza bieżących spraw oświatowych, przedstawienie informacji w zakresie zatrudnienia
nauczycieli w poszczególnych szkołach, średiej płacy za za 2015 r. w rozbiciu na poszczególne
stopnie awansu zawodowego.
- przedstawienie kosztów ogólnych utrzymania każdej szkoły za 2015 r.
- ananliza budżetu szkół w rozbiciu na średnie wynagrodzenie nauczycieli i koszty związane z
wyrównaniem za 2015 rok.
6. Fundusz sołecki - założenia na 2016r.
1. Ocena możliwości realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na 2016 rok.
2. Zapoznanie się z potrzebami i możliwościami realizacji zadań w zakresie budowy i remontów
dróg i mostów.
3. Koszty finansowe na utrzymanie gotowości jednostek bojowych OSP i doposażenie w
niezbędny sprzęt, informacja z zebrań sprawozdawczo-wyborczych w OSP.
4. Analiza ściągalności opłat za wodę, ścieki, odpady i czynsz oraz podatku od środków
transportowych, podatku rolnego i od nieruchoności za 2016 r.
5. Przedstawienie kosztów poniesionych na zimowe utrzymanie dróg w Gminie 2015/2016.
6. Informacja o wykonaniu budżetu instytucji kultury (GOK, GBP) oraz ocena ich działalności w
2015 r.
1. Analiza kosztów funkcjonowania oświaty - ocena kosztów funkcjonowania oświaty, kontrola
wybranej placówki oświatowej.
2. Zagadnienia współpracy z przedsiębiorcami z terenu Gminy.
3. Pomoc Gminy dla podmiotów gospodarczych.
4. Informacja o zebraniach wiejskich odnośnie inwestycji w danych miejscowościach i o formie
odprowadzenia ścieków (oczyszczalnie przyzagrodowe, kolektor).
1. Ocena realizacji najważniejszych inwestycji na terenie Gminy - wizja lokalna wybranej
inwestycji.
2. Kontrola przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych.
3. Ocena pracy Urzędu Gminy i Wójta przed udzieleniem absolutorium Wójtowi.
4. Kontrola funkcjonowania Urzędu Gminy - stan zatrudnienia, wydatki rzeczowe.
5. Analiza niezbędnych remontów wakacyjnych w placówkach oświatowych.
6. Sprawozdanie klubów sportowych za I półrocze.
1. Ocena realizacji budżetu Gminy za okres I półrocza 2016 r.
2. Informacja o realizacji budżetu ZGKiM w Wysowej-Zdroju za okres I półrocza 2016 r.
3. Stan przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2016/2017 – informacja
o remontach szkół.
4. Ocena działalności GOK i GBP za I półrocze 2016 r., wykonanie planu finansowego.
1. Ocena najważniejszych inwestycji drogowych na terenie gminy w 2016 r.
2. Kontrola ściągalności podatków i opłat lokalnych.
3. Kontrola realizacji dochodów własnych – zachowanie procedur przetargowych.
4. Kontrola funkcjonowania Parku Wodnego w Wysowej-Zdroju
1. Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Uście Gorlickie w roku szkolnym
2015/2016.
2. Informacja o funkcjonowaniu instytucji kultury na terenie Gminy – finansowanie imprez
kulturalnych.
3. Kontrola sprzedaży mienia gminnego - zachowanie procedur przetargowych.
4. Wypracowanie założeń do budżetu na 2017 rok.
1. Opiniowanie projektu budżetu Gminy na 2017 rok.
2. Zapoznanie z propozycjami stawek podatków i opłat lokalnych.
3. Kontrola funkcjonowanie OPS.
4. Analiza wniosków zgłoszonych przez Rady Sołeckie do projektu budżetu 2017 r.
5. Zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2017 r.
6. Sprawozdanie klubów sportowych za II półrocze (potrzeby finansowe, awanse).
1. Podsumowanie działalności Komisji za 2016 rok.
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2. Wypracowanie planu pracy Komisji na 2017 r.
3. Ocena wykorzystania środków unijnych i środków pomocowych z budżetu państwa.

Ponadto na każdym posiedzeniu komisji będą rozpatrywane projekty uchwał na sesje Rady Gminy ze
szczególnym uwzględnieniem projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku.
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