
UCHWAŁA Nr V/28/07
Rady Gminy Dąbrowa
z  dnia 15 lutego 2007 r.

w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  Komisji  Budżetu  i  Rozwoju 
Gospodarczego  Rady Gminy na rok 2007.

         Na podstawie  art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy Dąbrowa 
uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
Rady Gminy na rok 2007, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/  prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

                                                   



Załącznik do Uchwały Nr V/28/07 Rady 
Gminy Dąbrowa z dnia 15 lutego 2007 r.

Plan pracy
Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Dąbrowa na rok 2007.

Lp. Podstawowa tematyka Termin

1. 1) Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy w sprawach:
   a) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa,
   b) informacji o stanie zaawansowania budowy kanalizacji sanitarnej 
       w gminie,
   c) projektów uchwał wniesionych przez Wójta Gminy.
2) Sprawy różne.

I kwartał

2.
1) Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy w sprawach:
    a) sprawozdania  z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006 rok,
    b) informacji z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
        problemów alkoholowych za 2006 rok,
    c) sprawozdania z realizacji gminnego programu gospodarki odpadami,
    d) projektów uchwał wniesionych przez Wójta Gminy.
2) Sprawy różne.

I kwartał

3. 1) Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy w sprawach:
    a) sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006, 
    b) informacji z działalności świetlic wiejskich, remiz OSP i bibliotek,
    c) projektów uchwał wniesionych przez Wójta Gminy.
2) Sprawy różne.

II kwartał

4. 1) Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy w sprawach:
    a) informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie 
         Dąbrowa za 2006 rok,
    b) informacji o stanie oświaty i wychowania w gminie,
    c) projektów uchwał wniesionych przez Wójta Gminy.
2) Sprawy różne.

II kwartał

5. Wyjazdowe posiedzenie - objazd gminy. II kwartał

6. 1) Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy w sprawach:
    a) sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze  
         2007 r.,
    b)  informacji o stanie sportu i kultury fizycznej w Gminie Dąbrowa,
    c) projektów uchwał wniesionych przez Wójta Gminy.
2) Sprawy różne.

III kwartał

7. 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 różne.

III kwartał



  8. 1) Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy w sprawach:
    a) określenia stawek podatków na rok 2008,
    b) uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
        Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2008,
    c) projektów uchwał wniesionych przez Wójta Gminy.
2) Sprawy różne.

IV kwartał

9. 1) Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2007 rok.
2) Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2008.
3) Sprawy różne. 

IV kwartał

10. 1) Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy w sprawach:
   a) projektu budżetu gminy na rok 2008,
   b) planu pracy Rady Gminy na rok 2008,
   c) projektów uchwał wniesionych przez Wójta Gminy.
2) Sprawy różne.

IV kwartał


