
UCHWAŁA NR XVI/123/16
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu na rok 2016

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z 
późn. zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Miasta i Gminy Bierutów przyjętego uchwałą Nr V/39/2003 Rady Miejskiej w 
Bierutowie z dnia 30 stycznia 2003 r. (Dz.Urz.Woj. Doln. z 2003 r., Nr 38, poz. 939 z późn. zm.), Rada Miejska 
uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu na rok 2016.

1. I półrocze 2016r.

1) Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu na rok 2016.

2) Analiza bezrobocia, problemy bezrobocia oraz funkcjonowanie opieki społecznej w Mieście i Gminie 
Bierutów.

3) Kwartalna analiza ściągalności należności w gminie oraz realizacja zobowiązań, w tym w jednostkach 
budżetowych na podstawie pisemnych informacji kierowników jednostek.

4) Analiza wykonania zadań i budżetu za rok 2015 oraz wydanie opinii w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Bierutowa.

2. II półrocze 2016r.

1) Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2016r.

2) Analiza pozyskiwanych środków zewnętrznych przez Miasto i Gminę Bierutów.

3) Kwartalna analiza ściągalności należności w gminie oraz realizacja zobowiązań, w tym w jednostkach 
budżetowych na podstawie pisemnych informacji kierowników jednostek.

4) Praca nad budżetem oraz formułowanie wniosków do projektu budżetu na 2017 rok.

5) Analiza propozycji podatków i opłat lokalnych na 2017 rok.

6) Analiza projektu budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2017.

7) Wypracowanie opinii i stanowiska w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2017.

8) Praca bieżąca oraz inne wnioski zgłaszane przez członków Rady Miejskiej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Bierutowie.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Marianna Jarząb
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