
 

PLAN PRACY 
KOMISJI DS.BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY KOBIERZYCE 

NA ROK 2020 
 
 
STYCZEŃ 

1. Podsumowanie pracy komisji w 2019 roku.      
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy. 
3. Sprawy różne. 

  
LUTY  

1. Ile km dróg gminnych wybudowano, wyremontowano w latach 2015-2019 z 
podziałem na poszczególne miejscowości naszej gminy. Jakie wydatki 
poniesiono łącznie w tym okresie. Proszę uwzględnić współfinansowanie 
naszej Gminy w budowę i remontów dróg powiatowych i proszę wymienić te 
wydatki dla każdej z miejscowości.     

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję rady gminy. 
3. Sprawy różne. 

 
MARZEC 

1. Wskaźniki zmiany budżetu Gminy na przestrzeni 2018-2020: zmiany 
wysokości dochodów, przychodów, wydatków, itp. W tym wydatki bieżące i 
inwestycyjne (kwoty, udział w budżecie);  

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję rady gminy.  
3. Sprawy różne. 

  
KWIECIEŃ 

1. Pozyskane od inwestorów środków  zewnętrznych na sponsorowanie sportu, 
kultury (w tym KOK , KOSiR, KPR) i innych wydatków gminy (inwestycyjnych i 
bieżących) ponoszonych w naszej gminie w 2018 i 2019 roku  

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję rady gminy. 
3. Sprawy różne. 

MAJ 
1. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu Rady Gminy za rok 2019 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję rady gminy.  
3. Sprawy różne.  

 
CZERWIEC 

1. Omówienie zmian budżetu Gminy Kobierzyce w 2020 roku 

2. Omówienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję rady gminy. 

4. Sprawy różne. 

 
LIPIEC  
Miesiąc urlopowy. 
  
SIERPIEŃ 

1. Omówienie zmian budżetu Gminy Kobierzyce w 2020 roku 

2. Omówienie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce  

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję rady gminy. 
4. Sprawy różne. 

 
 



 
 
 
WRZESIEŃ 

1. Dyskusja i zaopiniowanie półrocznego sprawozdania Wójta z realizacji 
budżetu za I półrocze 2020. 

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję rady gminy. 
3. Sprawy różne.  

 
PAŻDZIERNIK 

1. Wydatki inwestycyjne i bieżące na transport autobusowy, kolejowy, inny (np. 
KOKO, KOSiR) z podziałem wydatków na każdą z linii komunikacyjnych w 
2018 i 2019 roku, plany na 2020 rok. Wskazanie udziału finansowania 
transportu na terenie gminy przez inne podmioty.  

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję rady gminy.  
3. Sprawy różne 

  
LISTOPAD 

1. Zapoznanie z projektem budżetu na 2021 rok i jego zaopiniowanie.  
2. Dyskusja i zaopiniowanie projektu WPF.  
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję rady gminy. 
4. Sprawy różne.  

 
GRUDZIEŃ 

1. Wypracowanie opinii w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2021. 
2. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2021. 
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję rady gminy. 
4. Sprawy różne. 

 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
/-/ Jarosław Zawisza 

 
 


