
 
Uchwała Nr  XIV/108/2008 

Rady Gminy  Pokój 
  z dnia 28 stycznia 2008 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji BudŜetowej Rady Gminy  Pokój na 2008 r. 

 
 
 
 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 z późn.zm.) oraz §35 ust.1 Statutu Gminy Pokój     
przyjętego uchwałą nr IX/49/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007 r. 
(Dz.Urz.Woj.Opolskiego nr 72, poz.2149) Rada Gminy  Pokój uchwala, co następuje: 
 
 

§1 
 

Zatwierdza się plan pracy Komisji BudŜetowej Rady Gminy Pokój na 2008 r., stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji. 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do uchwały 
Nr XIV/108/2008 
Rady Gminy Pokój 
z dnia 28 stycznia 2008 r. 

 
Plan pracy Komisji BudŜetowej na 2008 rok 

 
 

LP. TEMATYKA POSIEDZENIA 
 

TERMIN 

1. 1. sporządzenie planu pracy Komisji BudŜetowej na 2008 r. 
2. opiniowanie aktualnych zmian w budŜecie 
3. sprawy bieŜące 

Styczeń 

2. 1. zapoznanie się ze stanem zrealizowanych inwestycji obejmujących 
harmonogram w roku 2007 

2. opiniowanie aktualnych zmian w budŜecie 
3. sprawy bieŜące 

Luty 

3. 1. zapoznanie się z informacją z wykonania budŜetu gminy   
    za 2007 r. i wydanie opinii na jej temat 
2. opiniowanie aktualnych zmian w budŜecie 

 3. sprawy bieŜące 

Marzec 

4. 1. kontrola wyrywkowa z realizacji budŜetu gminy 
2. opiniowanie aktualnych zmian w budŜecie 
3. sprawy bieŜące 

Kwiecień  

5. 1. analiza wydatków wybranych jednostek organizacyjnych 
2. opiniowanie aktualnych zmian w budŜecie 
3. sprawy bieŜące 

Maj  

6. 1. zapoznanie się ze stanem realizowanych i planowanych inwestycji na  
    rok 2008 
2. opiniowanie aktualnych zmian w budŜecie 
3. sprawy bieŜące 

Czerwiec 

7. 1. analiza wykonania budŜetu w I półroczu 2008 r. 
2. opiniowanie aktualnych zmian w budŜecie 
3. sprawy bieŜące 

Sierpień 

8. 1. wykonanie planu dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych i  
    prawnych. Umorzenia podatkowe. 
2. opiniowanie aktualnych zmian w budŜecie 
3. sprawy bieŜące 

Wrzesień  

9.  1. analiza wydatków przeznaczonych na oświatę 
2. opiniowanie aktualnych zmian w budŜecie 
3. sprawy bieŜące 

Październik 

10. 1. zaopiniowanie projektu budŜetu gminy na rok 2009 
2. opiniowanie aktualnych zmian w budŜecie  
3. sprawy bieŜące 

Listopad 

11. 1. sprawozdanie z działalności Komisji BudŜetowej  
2. opiniowanie aktualnych zmian w budŜecie 
3. sprawy bieŜące 

Grudzień 

 
 


