
Projekt

z dnia  19 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji doraźnej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny powołanej 
uchwałą Nr RG-XLIII/536/18

Na podstawie art. 21 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, 

poz. 994), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy doraźnej komisji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, powołanej uchwałą Nr 

RG-XLIII/536/18 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji w celu 

zbadania sytuacji finansowej budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy w okresie od 

2015 do 2018 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia....................2018 r.

Plan pracy doraźnej komisji

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

powołanej w celu zbadania sytuacji finansowej budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej 

gminy w okresie od 2015 do 2018 roku

w okresie czerwiec-październik 2018

Miesiąc
Temat spotkania

Czerwiec

1. Ustalenie planu pracy Komisji.

2. Analiza materiałów dotyczących przyznawania nagród w latach 2015-2018.

3. Sprawy różne.

3. Wnioski i opinie komisji   

Lipiec

1.Analiza materiałów dotyczących nagród uznaniowych wójta, dodatków specjalnych i premii.

2.Regulaminy wynagrodzeń, dokumenty dotyczące warunków pracy i płacy.

3.Sprawy różne. 

4.Wnioski i opinie komisji.

Sierpień

1. Analiza planów finansowych jednostek organizacyjnych (GOK, CUW, ZGKiM, GOPS).

2. Regulaminy dotyczące wynagrodzeń.

3. Sprawy różne.

4. Wnioski i opinie komisji.  

Wrzesień

1. Sposoby przekazywania i rozliczania dotacji dla GOK, GOPS, CUW.

2. Sposoby kontroli przekazywanych dotacji. 

3. Sprawy różne.

4. Wnioski i opinie komisji.

Październik

1. Zadłużenie gminy, deficyt z uwzględnieniem roli jednostek organizacyjnych.

2. Sprawy różne.

3. Wnioski i opinie komisji.

Przewodniczący komisji w przypadkach uzasadnionych zastrzega sobie prawo do  zmiany terminu 

posiedzenia a także  możliwości  wprowadzenia  pod obrady zagadnienia wynikające z aktualnej sytuacji.
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