
                                                                              Załącznik do Uchwały Nr XIV/90/07 Rady  
                                                       Gminy Dąbrowa z dnia 27 grudnia 2007 r. 

 
Plan pracy 

Komisji Bud Ŝetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Dąbrowa na rok 2008. 
 

 
Lp. 
 

 
Podstawowa tematyka 

 
Termin 

1. 1) Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy w sprawach: 
    a) sprawozdania  z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2007 rok, 
    b) informacji z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
        problemów alkoholowych za 2007 rok, 
    c) projektów uchwał wniesionych przez Wójta Gminy. 
2) Sprawy róŜne. 
 

I kwartał 
 

 
2. 

1) Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy w sprawach: 
    a) informacji z realizacji Programu Rozwoju Lokalnego na lata 2005-2006  
         i lata 2007-2013 
    b) informacji z realizacji budowy I etapu kanalizacji sanitarnej w gminie. 
    c) projektów uchwał wniesionych przez Wójta Gminy. 
2) Sprawy róŜne. 
 

I kwartał 
 

3. 
 
 
 
 

1) Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy w sprawach: 
    a) sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za rok 2007,  
    b) informacji z działalności świetlic wiejskich, remiz OSP i bibliotek, 
    c) projektów uchwał wniesionych przez Wójta Gminy. 
2) Sprawy róŜne. 
 

II kwartał 
 

4. 
 
 

1) Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy w sprawach: 
    a) informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie  
         Dąbrowa za 2007 rok, 
    b) informacji o stanie oświaty i wychowania w gminie, 
    c) projektów uchwał wniesionych przez Wójta Gminy. 
2) Sprawy róŜne. 
 

II kwartał 

5. 
 
 

1) Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy w sprawach: 
    a) sprawozdania o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze  
         2008 r., 
    b)  informacji o stanie sportu i kultury fizycznej w Gminie Dąbrowa, 
    c) projektów uchwał wniesionych przez Wójta Gminy. 
2) Sprawy róŜne. 
 

 
III kwartał 

6. 1) Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy w sprawach: 
    a) informacji o działalności Związków Gmin, których Gmina Dąbrowa jest  
        członkiem, w tym realizacja planowanych zadań w gminie, 
    b) projektów uchwał wniesionych przez Wójta Gminy. 
2) Sprawy róŜne. 
 

III kwartał 



  7. 
 
 

1) Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy w sprawach: 
    a) określenia stawek podatków na rok 2009, 
    b) uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
        Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2009, 
    c) projektów uchwał wniesionych przez Wójta Gminy. 
2) Sprawy róŜne. 
 

IV kwartał 

8. 
 

1) Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2008 rok. 
2) Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2009. 
3) Sprawy róŜne.  

IV kwartał 
 

9. 1) Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy w sprawach: 
   a) projektu budŜetu gminy na rok 2009, 
   b) planu pracy Rady Gminy na rok 2009, 
   c) projektów uchwał wniesionych przez Wójta Gminy. 
2) Sprawy róŜne. 

 
IV kwartał 

 
 
 
 
 
 
 


