Plan pracy
Komisji Budżetowo–Gospodarczej i Komunalnej
Rady Miejskiej w Oleszycach na 2021 r.
Styczeń
1.Podsumowanie pracy Komisji w 2020 r.
2.Opracowanie planu pracy na 2021 r.

Luty
1. Informacja o funkcjonowaniu spółki z. o. o pn. „Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych”
w Oleszycach w 2020 r.( posiedzenie wspólne z Komisją Rewizyjną ).
Marzec
1. Informacja Burmistrza nt. melioracji rowów w Gminie Oleszyce (które zostały
wyczyszczone, naprawione, a jakie są w planach).
2. Propozycje realizacji inwestycji drogowych w 2021r. w ramach budżetu Gminy.
Kwiecień
1. Informacja Kierownika ZGK z realizacji przychodów i rozchodów z gospodarki wodnej,
ściekowej oraz pozostałych rodzajów działalności za 2020 r.
2. Informacja z realizacji gospodarki odpadami na terenie gminy Oleszyce w 2020 r.
( posiedzenie wspólne z Komisja Rewizyjną)
Maj
1. Analiza projektów arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce (posiedzenie wspólne z Komisją
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisją Rewizyjną i Skarg, Wniosków i Petycji ).
2. Informacja Burmistrza dotycząca kosztów funkcjonowania oświaty w kontekście otrzymanej
subwencji oświatowej w 2020 r.
Czerwiec
1 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oleszyce za 2020 r. oraz
sprawozdania finansowego gminy za 2020 rok. posiedzenie wspólne z Komisją Skarg,
Wniosków i Petycji.
2 Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy za 2020 r. posiedzenie wspólne z Komisją Oświaty,
Kultury i Spraw Społecznych
Sierpień
1. Informacja nt. warunków umowy, konserwacji oświetlenia ulicznego w Gminie Oleszyce
wspólne posiedzenie z Komisją Rewizyjną.
Lipiec
1.Gospodarka w lasach mienia komunalnego Gminy Oleszyce ( wspólne posiedzenie
wyjazdowe komisji stałych).
Wrzesień
1. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu

Gminy Oleszyce na 2022 r. (wspólne

posiedzenie komisji stałych).
Październik
1. Zapoznanie się z realizacją inwestycji na terenie gminy Oleszyce - posiedzenie wspólnie
z Komisją Rewizyjną.

2. Informacja nt. pozyskania środków finansowych na inwestycje z dotacji krajowych i UE oraz
z innych źródeł.
Listopad
1. Omówienie stanu realizacji inwestycji drogowych w 2021r.
2.Informacja dot. należytego utrzymania stanu dróg w okresie zimowym.

Grudzień
1.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce.
2.Rozpatrzenie projektu uchwały budżetowej gminy Oleszyce na 2022 r. ( posiedzenie wspólne
komisji stałych).
Plan pracy jest otwarty i istnieje możliwość modyfikacji planu.
Ponadto tematyka posiedzeń obejmuje każdorazowo;
- opiniowanie materiałów sesyjnych,
- sprawy różne
Materiały i opracowania winny być przygotowane na piśmie i przekazywane członkom Komisji za pośrednictwem
Biura Rady Miejskiej na 7 dni przed posiedzeniem Komisji..

Przewodniczący Komisji
Marek Kołcz

