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UCHWAŁA NR 164/VII/16
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Rady Miejskiej w Namysłowie na 2016 rok
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1515, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Namysłowie na
2016 rok o następującej treści:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

Zadania komisji
Analiza i opiniowanie projektów uchwał i innych dokumentów, będących
przedmiotem obrad sesji Rady Miejskiej.
1. Funkcjonowanie oświaty w gminie, potrzeby inwestycyjne i remontowe.
2. Ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok.
Informacja w sprawie działalności Namysłowskiego Ośrodka Kultury za
2015 r. Informacja nt. bieżącej działalności NOK.
1. Analiza zadłużenia Gminy na koniec 2015 r.
2. Koszty finansowe związane z utrzymaniem dróg w 2015 r. oraz
dotychczasowe naprawy w 2016 r.
1. Stopień zaawansowania realizacji inwestycji rozpoczętych w 2015 r. do
chwili obecnej.
2. Ocena przyznawania i wykorzystania funduszy sołeckich w 2015 r.
1. Ocena realizacji wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2015 r.
2. Wypracowanie stanowiska komisji w sprawie absolutorium dla
Burmistrza.
1. Ocena funkcjonowania „EKOWOD” sp. z o.o. za 2015 r. ze szczególnym
uwzględnieniem organizacji i zmian kadrowych.
2. Ocena realizacji zadań budżetowych gminy za I półrocze 2016 r.
1. Ocena działalności „ZAN” sp. z o.o. za 2015 r. w tym:
- ilość i wysokość przyznawanych, dokonywanych umorzeń w zaległościach
czynszowych za 2015 r.,
- sposób dochodzenia należności (skuteczność),
- informacja nt. inwestycji w 2015 r. oraz tych, które zrealizowane mają być
w 2016 r.,
- informacja nt. nowego zadania, inwestycji - obsługa miejsc parkingowych
na terenie miasta Namysłów,
- obraz spółki po wprowadzeniu modelu naprawczego.
1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2017 r.
2. Ocena funkcjonowania Spółki ZEC za 2015r.
1. Opracowanie rocznego planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na
2017 rok.
2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowo-Gospodarczej
za 2016 r.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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