PLAN PRACY
Komisji Bud2etu , Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego
oraz Promocji Gminy Rady Miejskiej w Rychwale na 2011 rok

1. Opiniowanie materialow dotyczqcych dzialalnosci Rady Miejskiej przed kazd4 ses14.
2. Wdrozenie i przestrzeganie programu szczegolowych zasad utrzymywania czystosci
i porz4dku na terenie Gminy i Miasta Rychwal.
3. Przegl4d inwestycji wykonanych w roku 2010 i 2011 oraz ich koszt inwestycyjny.
4. W celu podniesienia estetyki i czystosci miasta i wsi dazyc do zakupu
i wydzier2awiania pojemnikow na smieci i odpady stale.
5. Opiniowanic spraw zwi4zanych z : wodociqgowaniem i zaopatrzeniem w wodc
i kanalizacje, usuwaniem i oczyszczaniem sciekow komunalnych, utrzymaniem
czystosci i porzqdku oraz urzqdzeniami sanitarnymi, wysypiskami,
unieszkodliwieniem odpadow komunalnych i budowq oczyszczalni
przyzagrodowych.
6. Sprawy dotycz4ce ladu przestrzennego i gospodarki nieruchomosciami.
7. Opiniowanie miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego.
8. Opiniowanie spraw dotycz4cych gminnych drog, ulic, mostow, placow oraz
organizacji ruchu drogowego.
a/ gminnego budownictwa mieszkaniowego
b/ targowisk i hal targowych
c/ cmentarzy gminnych
9. Analiza kosztow utrzymania gminnych obiektow i urz4dzen u2ytecznosci
publicznej oraz obiektow administracyjnych.
10. Wspoldzialanie z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego
maJ 4tku.
11. Zorganizowanie Konkursu V Edycja Wiedzy o Gminie pn. ,Ocali6 glad od
zapomnienia"
12. Zapoznanie sic z zawartymi porozumieniami micdzygminnymi.
13. Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud2etu gminy.
14. Opiniowanie ustalania zakresu dzialaniajednostek pomocniczych, zasad

przekazywania im skladnikow mienia do korzystania oraz przekazywania grodkow
budzetowych na realizacjg zadari przez to jednostki, w zakresie uchwalania statutow
jednostek pomocniczych.
14. Opiniowanie uchwal w sprawach podatkow i oplat w granicach okreglonych w
ustawach.
15. Opiniowanie w sprawach zaciqgania dlugoterminowych pozyczek i kredytow.
16. Opiniowanie tworzenia i przystgpowania do spolek i spoldzielni oraz rozwiqzywania
i wystcpowania z nich.
17. Opiniowanie tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsicbiorstw, zakladow
i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposazenia ich w majqtek.
18. Okreglenia wysokogci sumy, do ktorej Burmistrz mote samodzielnie zaciagngc
zobowi4zania.
19. Promocja Gminy.
21. Opiniowanie projektu budzetu gminy na 2012 r. i zlozonych wnioskow do ujccia
w planie inwestycyjnym w budzecie na 2012 rok.
22. Przedstawianie ocen, opinii, wnioskow i propozycji Radzie Miejskiej .
a/ analizuje projekty dokumentow rozpatrywanych przez Radc Miejsk4 w Rychwale
a zwlaszcza projekty aktow prawnych Rady;
b/ przeprowadza postepowanie wyjagniaJ4ce w sprawach dotyczgcych skarg i
wnioskow podlegajqcych rozpatrzeniu przez radg; zgodnie z ustaleniami rady lub
Przewodnicz4cego Rady;
c/ wykonuje inne czynnogci na podstawie polecenia Przewodnicz4cego Rady.

