
UCHWAŁA NR XXXVIII/369/2021 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki na rok 2022. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.)  oraz § 54. ust 1. Uchwały nr XXIX/279/2021 z dnia 3 lutego 
2021r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Santok (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2021r., 
poz. 640 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Gminy Santok na rok 2022, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/369/2021 

Rady Gminy Santok 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU i GOSPODARKI RADY GMINY SANTOK NA ROK 2022 

Okres realizacji Główne tematy 

I kwartał 2022 

- Stanowisko w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2022. 
- Informacja z działalności pracy Komisji za rok 2021. 
- Informacja o działalności Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w 2021r. 
- Zaopiniowanie materiałów na sesje i sprawy bieżące. 

II kwartał 2022 

- Stanowisko w sprawie wykonania budżetu gminy za 2021 rok, w tym informacja 
na temat opłat lokalnych, umorzeń podatków ich ściągalności oraz wykonanie 
budżetu oświaty przez poszczególne jednostki. 
- Stanowisko w sprawie raportu o stanie gminy Santok za rok 2021. 
- Informacja w sprawie bezpieczeństwa publicznego gminy działalności jednostek 
Ochot. Straży Pożarnych, Policji i Obrony Cywilnej za 2021 rok. 
- Informacja z działalności Centrum Kultury i Rekreacji , bibliotek i muzeum oraz 
wykonania budżetu za 2021 rok. 
- Informacja w sprawie oceny funkcjonowania cmentarzy komunalnych i 
ściągalności zaległych opłat. 
- Informacja w sprawie realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie, w tym wydatkowanie środków budżetowych w 
roku 2021. 
- Informacja o stanie mienia komunalnego. 
- Informacja o ściągalności opłat za lokale mieszkalne za rok 2021. 
-Zaopiniowanie materiałów na sesje i sprawy bieżące. 

III kwartał 2022 

-  Informacja w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku, w tym 
informacja o realizacji zobowiązań podatkowych, opłat lokalnych i ich ściągalności, 
spłaty kredytów oraz wykonanie budżetu oświaty przez poszczególne jednostki. 
-  Informacja o wykonywanych i planowanych inwestycjach w 2022 roku. 
-  Informacja dotycząca działań podjętych w celu pozyskania środków 
zewnętrznych.   
- Informacja w sprawie sprawozdania finansowego oraz bilans Fundacji OPiDHZS 
za 2021r. 
-Zaopiniowanie materiałów na sesje i sprawy bieżące. 

IV kwartał 2022 

-Przedstawienie planu budżetu Centrum Kultury i Rekreacji na rok 2023. 
- Informacja o planowanych inwestycjach w tym z funduszu sołeckiego na rok 2023. 
- Stanowisko w sprawie uchwał okołobudżetowych na rok 2023. 
- Stanowisko w sprawie projektu budżetu gminy Santok na rok 2023. 
- Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok. 
- Zaopiniowanie materiałów na sesje i sprawy bieżące. 

Plan Komisji nie zawiera tematów, które mogą być wynikiem zagadnień bieżących w tym tematy 
dotyczące zmian budżetu i zmiany w budżecie na 2022 rok. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

Ireneusz Kucner 
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