Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/439/2017
Rady Gminy Psary
z dnia 21 grudnia 2017r.

Plan pracy
Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy
na I półrocze 2018r.
L.p
1.

Terminy
Styczenń
2018r.

1. Zagadnienia

Zaproszeni goście

1. Kontynuacja prac inwestycyjnych rozpoczętych w 2017r. oraz
Woń jt Gminy
projektowane prace na 2018r.
2. Mozż liwosń cń pozyskania sń rodkoń w unijnych i krajowych na
Zastępca Woń jta
planowane inwestycje.
3. Dotychczasowe koszty związane z przygotowaniem gminnych Sekretarz Gminy
nieruchomosń ci do sprzedazż y.
4. Kwota pieniędzy przeznaczona na planowane imprezy i Skarbnik Gminy
spotkania kulturalne organizowane przez GOK i GBP w roku 2018.
Dyrektor ZGK
5. Analiza materiałoń w na sesję.
6. Sprawy biezż ące.
Dyrektor GOK
Dyrektor GBP

2.

3.

Luty 2018r.

1. Koszty utrzymania LKS-ów za rok 2017
Woń jt Gminy
- planowane zamierzenia
Zastępca Woń jta
2. Środki finansowe dot. zadań proekologicznych na terenie gminy
Psary w roku 2018
Sekretarz Gminy
- zamierzenia
3. Przebieg prac społecznie użytecznych w 2018r.
Skarbnik Gminy
- zamierzenia
- związane z tym planowane koszty
Dyrektor ZGK
4. Koszty finansowe poniesione na prace porządkowe związane z
porządkowaniem placów i terenów zielonych przy drogach gminnych
Kierownik OPS
w 2017r.
- planowane koszty przewidziane w 2018r.
5. Realizacja Uchwały o utrzymaniu czystości w gminie
- aktualizacja umów na wywóz nieczystości płynnych i stałych
(śmieci) w poszczególnych sołectwach za rok 2017.
6. Analiza materiałów na sesję.
7. Sprawy bieżące.
1. Bilans sprzedazż y wody przez ZGK w 2017r. w tym:
Woń jt Gminy
- wydobycie
Zastępca Woń jta
Marzec 2018r. - sprzedazż
- sń ciągalnosń cń
Sekretarz Gminy
- załozż enia inwestycyjne
2. Działania ZGK zmierzające do ograniczenia strat wody
Skarbnik Gminy
- wyboń r optymalnego rozwiązania
Kierownik OPS
- harmonogram prac wymiany rurociągu
3. Podsumowanie działalnosń ci jednostek OSP w tym:
Dyrektor ZGK
- inwestycje w 2017r.
4. Wydatki finansowe poniesione na utrzymanie jednostek OSP w

4.

Kwiecienń
2018r.

5.

Maj 2018r.

6.

Czerwiec
2018r.

2017r.
- gotowosń cń bojowa
- zuzż ycie energii, wody i gazu
5. Dochody jednostek OSP w poszczegoń lnych sołectwach z tytułu
wynajmu pomieszczenń na imprezy lokalne przez osoby cywilne w
tym:
- ilosń cń imprez i sporządzania umoń w najmu przez OSP
- dochoń d z wynajmu
6. Analiza materiałoń w na sesję.
7. Sprawy biezż ące.
1.Analiza sprawozdanń GOK i GBP za rok 2017 w tym:
- zuzż ycie wody, energii elektrycznej, gazu, wywoń z nieczystosń ci
ciekłych i stałych (sń mieci), kosztoń w połączenń telefonicznych, Woń jt Gminy
wyjazdoń w słuzż bowych
2. Dochody od osoń b cywilnych i firm zewnętrznych z tytułu Zastępca Woń jta
„sponsoringu – darowizny” za rok 2017 oraz formy ich Sekretarz Gminy
udokumentowania otrzymane przez GOK i GBP.
3. Wydatki finansowe związane z zimowym utrzymaniem droń g Skarbnik Gminy
2017/2018.
4. Analiza sń rodkoń w finansowych przeznaczonych z budzż etu gminy Dyrektor ZGK
na płace w latach 2017/2018 w tym:
Dyrektor GOK
-pracownikoń w szkoń ł i przedszkoli
5. Analiza materiałoń w na sesję.
Dyrektor GBP
6. Sprawy biezż ące.
1. Kwota sń rodkoń w finansowych wykorzystywanych do IV 2018r. Woń jt Gminy
w zadaniach inwestycyjnych dot. funduszu sołeckiego.
2. Informacja dot. budowy chodnikoń w z uwzględnieniem kosztoń w Zastępca Woń jta
przy drogach:
Sekretarz Gminy
- powiatowych
- gminnych
Skarbnik Gminy
3. Informacja dot. budowy osń wietlenia ulicznego zaplanowanego
w roku 2017 – dobudowa słupoń w i dodatkowych lamp zgodnie z Dyrektor GOK
załozż eniami w budzż ecie gminy w 2017r.
Dyrektor GBP
4. Ocena realizacji prac związanych z termomodernizacjami
budynkoń w mieszkalnych w ramach programu „Ograniczenia Kierownik OPS
Niskiej Emisji na terenie gminy Psary”.
5. Mozż liwosń cń pozyskania sń rodkoń w finansowych z budzż etu Gminy
oraz sń rodkoń w unijnych lub krajowych na wymianę piecoń w
węglowych na piece V generacji.
6. Analiza materiałoń w na sesję.
7. Sprawy biezż ące.
1. Analiza wykonania budzż etu za rok 2017 w tym:
- udzielenie absolutorium Woń jtowi Gminy Psary
2. Koszty poniesione na realizację zadanń inwestycyjnych
i remontowych za I poń łrocze 2018 w tym:
- obiekty budowlane
- drogi
- infrastruktura sportowa
3. SŚ rodki finansowe na zapewnienie organizacji wypoczynku

Woń jt Gminy
Zastępca Woń jta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy

wakacyjnego dla dzieci na terenie Gminy
Kierownik OPS
4. Ocena realizacji zamierzenń związanych z budowaniem
kanalizacji w Gminie – postęp prac.
5. Koszty finansowe związane z funkcjonowaniem OPS-u
- budzż et Osń rodka
- wydatki na płace
- utrzymanie obiektu (telefon, woda, gaz, energia)
- wyjazdy słuzż bowe
- pomoc finansowa dla podopiecznych

