
UCHWAŁA NR XXXV/362/18
RADY GMINY BRANICE

z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Finansowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza plan pracy Komisji Budżetowo - Finansowej na 2018 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice

Marian Fuczek
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/362/18

Rady Gminy Branice

z dnia 15 stycznia 2018 r.

PLAN PRACY
Komisji Budżetowo - Finansowej

na 2018rok

Termin Tematyka posiedzenia

I Kwartał

1.Fundusz Sołecki — założenia na 2018 rok.
2.Analiza taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
3.Oświetlenie uliczne — koszty oświetlenia za 2017 rok oraz planowane inwestycje w tym 
zakresie w roku 2018.
4.Analiza zadłużenia gminy wg stanu na 31.12.2017 roku;
- zdolność kredytowa gminy;
- ściągalność podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku od 
nieruchomości za 2017 rok.
5.Opiniowanie materiałów na sesje.

II Kwartał

1. Analiza i podsumowanie akcji „Zima 2017/2018". Planowane remonty na drogach 
gminnych w roku 2018.
2.Analiza wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
3.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Branice
4. Opiniowanie materiałów na sesje

111 Kwartał

1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.
2. Informacja o realizacji zobowiązań podatkowych oraz opłat lokalnych od osób prawnych 
i fizycznych za I półrocze 2018 roku.
3. Opiniowanie materiałów na sesje.

IV Kwartał

1.Propozycje stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 rok.
2. Analiza projektu budżetu gminy na 2019 rok.
3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.
4. Opiniowanie materiałów na sesje.

Termin oraz tematyka posiedzenia zawarta w ramowym planie pracy, może być zweryfikowana oraz  
zmieniana na skutek potrzeb wynikających z bieżącej działalności.
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