
Załącznik Nr 1 do Uchwały  

Nr  
Rady Gminy Żarnów 

z dnia  

 

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I ROLNICTWA  

RADY GMINY W ŻARNOWIE NA 2022 r. 
 

 

Termin Tematyka 
Odpowiedzialny za 

przygotowanie materiału 

 

I kwartał 

• Sprawozdanie z pracy Komisji za 2021 rok. 

• Informacja o wydatkach komunalnych. 

• Informacja dotycząca monitorowania strategii kadrowej, (ile osób 

było zatrudnionych w roku 2021, na jakich warunkach, jakie były 

wydatki.) 

• Analiza spłat kredytów w roku 2021. 

• Sprawozdanie z działalności przedszkola za rok 2021.  

• Monitorowanie terminowości i efektywności inwestycji (jakość 

wykonania, realizacja, celowość) 

• Inne czynności wynikające z bieżących potrzeb. 

Przewodniczący Komisji 

Skarbnik Gminy 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy  Żarnów 

 

II kwartał 

• Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu i zadań 

inwestycyjnych w 2021 roku. 

• Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

• Informacja z działalności przedszkola. 

• Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie. 

• Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2021. 

• Opinia do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Wójta Gminy za 2021 rok oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy za 2021 rok. 

• Monitorowanie terminowości i efektywności inwestycji (jakość 

wykonania, realizacja, celowość) 

• Inne czynności  wynikające z bieżących potrzeb. 

Wójt Gminy, 

Przewodniczący Komisji 

Przewodniczący Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 Przewodniczący Komisji 

Przewodniczący Komisji, 

Kierownik instytucji z 

zakresu bezpieczeństwa 

Sekretarz Gminy 

Przewodniczący Komisji 

Wójt Gminy  Żarnów 

 

 

III 

kwartał 

• Przyjęcie informacji z wykonania budżetu za II półrocze 2021 r.  

i wypracowanie opinii w tej sprawie. 

• Informacja z przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia 

roku szkolnego 2021/2022. 

• Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych do realizacji zadań 

statutowych stowarzyszeń w gminie. 

• Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku. 

• Rozliczenie stowarzyszeń korzystających z dotacji udzielonych przez 

Gminę Żarnów w 2021 roku. 

• Informacja z działalności przedszkola. 

 

Przewodniczący Komisji, 

Skarbnik Gminy 

Przewodniczący Komisji, 

Dyrektorzy Szkół 

Przewodniczący Komisji, 

Skarbnik Gminy, Sekretarz 

Gminy 

Przewodniczący Komisji 

 

Wójt Gminy  Żarnów 



• Inne czynności wynikające z bieżących potrzeb. 

 

IV 

kwartał 

• Opracowanie założeń do budżetu gminy na 2023 rok. 

• Opinia Komisji w sprawie wysokości stawek podatków i opłat 

lokalnych na 2023 r. 

• Uchwalenie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok. 

• Monitorowanie terminowości i efektywności inwestycji (jakość 

wykonania, realizacja, celowość) 

• Informacja z działalności przedszkola. 

• Inne czynności wynikające z bieżących potrzeb. 

Skarbnik Gminy 

Przewodniczący Komisji 

Przewodniczący Komisji 

 

Wójt Gminy  Żarnów 

Cały Rok Inne czynności kontrolne i opiniodawcze wynikające z bieżących potrzeb zlecone przez Radę Gminy. 

 

 


