
PROJEKT 

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU NA 2020 ROK 

TERMIN TEMATYKA ODPOWIEDZIALNI 

STYCZEŃ 1.Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2019r. 

2.Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów na 

sesję.  

Burmistrz, osoby związane z 

omawianymi materiałami. 

LUTY 1.Informacja na temat umorzeń i ściągalności 

podatków za rok 2019. 

2.Oświetlenie uliczne –koszty oświetlenia za 2019 

rok oraz planowane remonty związane z 

oświetleniem ulicznym w roku 2020. 

3.Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów na 

sesję. 

Burmistrz, osoby związane z 

omawianymi materiałami. 

MARZEC 1.Informacja Urzędu Miejskiego na temat 

pozyskiwania środków pozabudżetowych-

Fundusze Unii Europejskiej. 

2.Ocena stanu mieszkaniowego zasobu gminy 

(lokale mieszkaniowe i handlowe) oraz 

zarządzanych wspólnot mieszkaniowych-potrzeby 

remontowo-modernizacyjne i plan remontów na 

rok 2020. 

Gospodarka finansowa zasobami komunalnymi; 

dochody i zadłużenia oraz działania w zakresie 

skutecznego ściągania należności. 

3.Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów na 

sesję. 

Burmistrz, osoby związane z 

omawianymi materiałami, 

Prezes  Spółki. 

KWIECIEŃ 1.Sprawozdanie finansowe Centrum Promocji 

Kultury za rok 2019. 

2. Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów 

na sesję. 

Dyrektor CPK,  

Burmistrz, osoby związane z 

omawianymi materiałami. 

 

MAJ 1.Sprawozdanie z funkcjonowania gazety 

samorządowej w aspekcie finansowym. 

2.Sprawozdanie finansowe Muzeum Puszczy 

Drawskiej i Noteckiej za rok 2019. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów 

na sesję. 

Redakcja Gazety 

Drezdeneckiej, 

Dyrektor Muzeum, 

Burmistrz, osoby związane z 

omawianymi materiałami. 

 

CZERWIEC  1.Analiza wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. 

2.Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej 

za rok 2019. 

3.Lokalne Kluby Sportowe-sytuacja finansowa, 

pomoc ze strony Gminy –spotkanie z Prezesami 

Klubów. 

4.Bieżąca  informacja z realizacji budżetu przez  

gminne jednostki oświatowe. Informacja o 

planach remontowych w placówkach 

oświatowych w okresie wakacji. 

Koszty kształcenia jednego ucznia w 

poszczególnych typach placówek oświatowych w 

roku 2019/2020. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów 

na sesję. 

Burmistrz, osoby związane z 

omawianymi materiałami na 

sesje, 

Dyrektor MGZO, 

Dyrektor Biblioteki. 

LIPIEC/SIERPIEŃ 1.Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów na 

sesję. 

Burmistrz, osoby związane z 

omawianymi materiałami. 

 

WRZESIEŃ 1.Informacja o realizacji zobowiązań 

podatkowych oraz opłat od osób prawnych i 

fizycznych za I półrocze 2020 roku oraz 

Burmistrz, osoby związane z 

omawianymi materiałami na 

sesję. 

 



działaniach podejmowanych przez Gminę w celu 

poprawy ściągalności zadłużeń. 

2.Analiza wykonania budżetu za I półrocze2020 

roku. 

3.Rozpatrzenie pozostałych materiałów na sesję. 

PAŹDZIERNIK 1.Analiza stawek podatków i opłat lokalnych na 

2021 rok. 

2.Informacja w zakresie skierowanych do 

Burmistrza wniosków do budżetu na rok 2021. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów 

na sesję. 

Burmistrz, osoby związane z 

omawianymi materiałami na 

sesję. 

 

LISTOPAD 1.Informacja na temat działań inwestycyjnych w 

roku 2020. 

2.Informacja na temat wniosków nie 

uwzględnionych w projekcie budżetu na rok 

2021. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów 

na sesję. 

Burmistrz, osoby związane z 

omawianymi materiałami na 

sesję. 

 

GRUDZIEŃ  1.Opinowanie projektu budżetu na 2021 rok. 

2.Przyjęcie Planu Pracy Komisji na rok 2021. 

3.Rozpatrzenie pozostałych materiałów na sesję. 

Burmistrz, osoby związane z 

omawianymi materiałami na 

sesję. 

 

 

 

              Stałymi punktami prac Komisji jest omawianie materiałów sesyjnych, a także bieżące sprawy 

związane ze zmianami budżetu. Termin oraz tematyka posiedzenia zawarta w ramowym planie pracy, 

może być zweryfikowana na skutek potrzeb wynikających z  bieżącej działalności. 

 

 

Przewodniczący Komisji  

/-/ Sylwia Słomińska 


