
                                                              Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XXXIX/347/10  

                                                    Rady Gminy Złotów z dnia 28 stycznia 2010 r. 

                                                        w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady      

                   Gminy Złotów na rok 2010 

 
Plan pracy 

 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Spraw Mieszkaniowych, Oświaty i Kultury 

na rok 2010 

 

 
Styczeń 

 
-   Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2010 

  

Luty 

 
1. Sprawozdanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o. o. za rok 2009                

    i przedstawienie zadań do realizacji w roku 2010. 

2. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych           

    w roku 2009. 

 

Marzec 

 
1. Analiza taryf za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków  

2. Stan dróg gminnych (równiarka, remonty i inwestycje) i oświetlenia. 

3. Przetargi gminne w roku 2010  

 

Kwiecień 

 
1.Wykonanie budżetu Gminy za rok 2009 

2. Działalność gminnych jednostek organizacyjnych w roku 2009 

    - Biblioteka Publiczna 

    - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

    - Szkoły Podstawowe 

    - Publiczne Gimnazja . 

3. Problematyka OSP. 

4. Realizacja budżetu w dziale „sport i kultura fizyczna” 

 

Maj  

 
1. Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złotów. 

2. Realizacja dodatków mieszkaniowych i przebieg realizacji świadczeń rodzinnych 

3. Gospodarka gminnym zasobem mieszkaniowym i gospodarka gruntami. 

 

 

Czerwiec 



 
1. Realizacja podatków i opłat I i II raty, umorzenia należności podatkowych                                   

    i niepodatkowych . 

2. Informacja o gospodarce mieniem komunalnym w zakresie sprzedaży działek rolnych,  

   działek budowlanych, letniskowo – rekreacyjnych oraz lokali mieszkalnych w okresie               

   od dnia 1 stycznia br., wysokość uzyskanych środków oraz stan mienia wydzierżawionego                 

   i wynajmowanego w poszczególnych miejscowościach. 

3. Stan obiektów użyteczności publicznej, zasady gospodarowania nimi, koszty  

    ich utrzymania (ośrodki zdrowia, sale i świetlice wiejskie, remizy OSP, szatnie sportowe,  

    szkoły) 

4. Dożynki gminne (ustalenie terminu i organizatora). 

 

Sierpień 

 
1. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.  

2. Przygotowanie do dożynek gminnych. 

 

Wrzesień 

 
1. Przebieg wykonania budżetu gminy w I półroczu 2010 r. 
2. Szczegółowe rozliczenie działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów            

    Sp. z o.o. w zakresie produkcji i sprzedaży wody, odbioru ścieków, wykonywania usług  

    oraz zatrudnienie pracowników i kosztów utrzymania 

 

Październik 
 

1. Propozycje zadań do budżetu gminy na rok 2011 

2. Analiza propozycji stawek podatkowych i opłat na rok 2011. 

 

Listopad 

 
-  Podsumowanie pracy Komisji za okres kadencji 

 

 
 

Tematyka posiedzeń może być uzupełniana 

 o sprawy bieżące Gminy. 

 

Przewodnicząca Komisji 

/-/ Jolanta Klóska 

 

 


