
Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr XXXI/229/2021  

Rady Miejskiej w Głuszycy 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

 

Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki 

Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego na 2021 rok 

 

STYCZEŃ: 

1. Plan pracy komisji na 2021 rok; 

2. Opiniowanie projektów uchwał; 

3. Sprawy różne. 

 

LUTY:  

1. Opiniowanie projektów uchwał; 

2. Analiza zaległości wobec Gminy Głuszyca (osoby prawne i fizyczne), udzielone ulgi 

i zwolnienia – informacja za 2020 rok; 

3. Finansowe aspekty funkcjonowania OPS w Głuszycy, w tym źródła finansowania  

w 2020 roku; 

4. Sprawy różne. 

 

MARZEC: 

1. Sprawozdanie z udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym w 2020 roku; 

2. Analiza kosztów systemu gospodarowania  odpadami w 2020 roku, ściągalność należności 

z tego tytułu – informacja; 

3. Opiniowanie projektów uchwał; 

4. Sprawy różne. 

 

KWIECIEŃ: 

1. Analiza uzyskanych dochodów za I kwartał 2021 roku ze sprzedaży majątku Gminy; 

2. Informacja  Burmistrza z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Głuszyca na lata 2018-2022; 

3. Analiza kosztów systemu gospodarowania odpadami w 2020 roku oraz 2021 roku 

w okresie nowej umowy z Albą, ściągalność należności z tego tytułu za pierwsze 

3 miesiące  umowy. 

4. Informacja dotycząca zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych zapisanych 

w uchwale budżetowej na 2020 rok; 

5. Informacja z działań windykacyjnych Gminy Głuszyca  w zakresie ściągalności należności 

czynszowych (w tym media) w 2020 roku; 

6. Informacja ze stanu utrzymania dróg i chodników w okresie zimowym 2020/2021, wydatki 

związane z zimowym utrzymaniem dróg oraz z wiosennymi ich naprawami; 

7. Opiniowanie projektów uchwał; 

8. Sprawy różne. 

 

MAJ: 

1. Informacja z wykonania budżetu gminy Głuszyca za I kwartał 2021 roku; 

2. Informacja o wydatkach Gminy Głuszyca w 2020 roku związanych z pandemią Covid-19 

(ewentualne zmniejszenia dochodów i dotacji); 
3. Opiniowanie projektów uchwał; 



 

 

4. Sprawy różne. 

 

CZERWIEC: 

1. Zapoznanie się i dyskusja o raporcie o stanie gminy Głuszyca za 2020 rok; 

2. Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głuszyca 

za 2020 rok; 

3. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza; 

4. Opiniowanie projektów uchwał; 

5. Sprawy różne. 

 

LIPIEC - SIERPIEŃ: 

1. Analiza uzyskanych dochodów w I półroczu 2021 roku ze sprzedaży majątku Gminy; 

2. Sprawy różne. 

 

WRZESIEŃ: 

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Głuszyca za 6 miesięcy 2021 roku;    

2. Informacja o wydatkach i dotacjach w dziale 801 „oświata i wychowanie” w roku 

szkolnym 2020/2021; 

3. Informacja o działalności ZUMiK sp. z o.o. za 2020 rok – realizowane zadania, 

wykonywanie usług poza terenem gminy, z wyłączeniem sprawozdania finansowego. 
4. Złożenie propozycji do projektu budżetu na 2022 rok przez komisję; 

5. Zapoznanie się z założeniami do budżetu Gminy Głuszyca na 2022 rok; 

6. Informacja o wynikach działalności finansowej spółek z udziałem gminy w 2020 roku; 

7. Informacja o realizacji dochodów gminy według źródeł za II kwartał 2021 roku; 

8. Opiniowanie projektów uchwał; 

9. Sprawy różne. 

 

PAŹDZIERNIK: 

1. Analiza uzyskanych dochodów w trzech kwartałach 2021 roku ze sprzedaży majątku 

Gminy; 

2. Opiniowanie projektów uchwał; 

3. Sprawy różne. 

 

LISTOPAD: 

1. Informacja z realizacji uchwały nr XXXV/152/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 

2012 roku w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu dla Miasta i Gminy Głuszyca 

w latach 2012- 2032; 
2. Analiza projektu budżetu Gminy Głuszyca na 2022 rok; 

3. Opiniowanie projektów uchwał; 

4. Sprawy różne. 

 

GRUDZIEŃ: 

1. Analiza uzyskanych dochodów w 2021 roku ze sprzedaży majątku Gminy; 

2. Informacja Burmistrza Głuszycy w zakresie odprowadzania składek na ubezpieczenie 

społeczne i podatku do Urzędu skarbowego w placówkach oświatowych podległych 



 

 

Gminie Głuszyca i w innych jednostkach organizacyjnych gminy (Centrum Kultury-MBP, 

OPS)  za 2021 rok;   

3. Opiniowanie projektu budżetu Gminy Głuszyca na 2022 rok; 

4. Opiniowanie projektów uchwał; 

5. Sprawy różne; 

6. Sprawozdanie z prac komisji za 2021 rok; 

7. Plan pracy komisji na 2022 rok (zebranie propozycji i dyskusja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

1. Plan Pracy Komisji należy traktować  jako otwarty z możliwością  bieżącego 

wprowadzania nowych tematów; 

2. O szczegółowych  terminach i godzinach posiedzenia Komisji Radni oraz osoby 

zaproszone  będą każdorazowo powiadamiane. 

3. Właściwe referaty i jednostki organizacyjne Gminy  Głuszyca przygotowują na piśmie 

materiały w zakresie kompetencji  (będące przedmiotem posiedzenia Komisji) 

za pośrednictwem Burmistrza Głuszycy; 

4. Opracowane materiały winne być dostarczone do biura Obsługi Rady Miejskiej w terminie 

do 10 dnia miesiąca, w którym  będą  tematem  posiedzenia. 


