Uchwała nr XVIII/ 133 /2000
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 czerwca 2000 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Samorządu na

II półrocze

2000 r.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. nr 13, poz. 74 z dnia 10 lutego 1996 roku

z późniejszymi zmianami)

oraz w związku z § 30 ust. 1 pkt. 2 Statutu Gminy Luzino
Rada Gminy Luzino

uchwala, co następuje:

§1
1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Gospodarczej i Samorządu na

II

półrocze 2000 r.
2. Plan pracy Komisji Gospodarczej i Samorządu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do przedstawienia na sesji Rady Gminy sprawozdania
z działalności Komisji.

§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Teofil Sirocki
Załącznik nr 1
do uchwały nr .XVIII/133./2000
Rady Gminy Luzino
z dnia 30 czerwca 2000 r.

Plan pracy Komisji Gospodarczej i Samorządu na II półrocze 2000 r.

I. Sierpień
1. Sprawozdanie Zarządu Gminy z wykonania budŜetu i inwestycji gminnych za

I półrocze

2000 r;
2. Omówienie zaawansowania remontów w szkołach przed rozpoczęciem nowego roku
szkolnego;
3. Przyjęcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Luzino;
4. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Luzino za I półrocze
2000r;
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji z działalności Komisji (za I półrocze 2000 r);
6. Zapoznanie się członków Komisji z projektem budowy gimnazjum, dyskusja

i

zaopiniowanie projektu;
7. Nadanie nazw nowym ulicom na terenie gminy.

II. Wrzesień
1. Wyjazd i ocena wykonania remontów w szkołach, budynkach komunalnych, gminnych i
drogach;
2. Sprawozdanie Zarządu Gminy z wykonania budŜetu i inwestycji gminnych za osiem
miesięcy 2000 r;
3. Ustalenie przez Komisję głównych załoŜeń do budŜetu na rok 2001;
4. Sprawy róŜne - Integracja Europejska;
5. Dyskusja nad sprawą handlu ulicznego.

Październik
1. Wysłuchanie sprawozdania oraz propozycji inwestycji Zarządu Gminy do projektu budŜetu
na 2001 r;
2. Dyskusja nad sprawozdaniem oraz propozycjami Zarządu Gminy do budŜetu na 2001 rok;
3. Ustalenie i przegłosowanie wniosków do Rady Gminy w sprawie

realizacji inwestycji

gminnych na 2001 rok;
4. Sprawy róŜne.

IV. Listopad
1. Wysłuchanie sprawozdania i propozycji Zarządu Gminy w sprawie ustalenia podatków oraz
opłat lokalnych na rok 2001;

2. Dyskusja nad sprawozdaniem i propozycjami Zarządu;
3. Ustalenie

i przegłosowanie wniosków do Rady Gminy w sprawie opłat lokalnych i

podatków;
4. Sprawy róŜne.

V. Grudzień
1. Sprawozdanie Zarządu Gminy z wykonania inwestycji gminnych oraz budŜetu;
2. Wysłuchanie, przyjęcie i przegłosowanie budŜetu na 2001 rok;
3. Ustalenie planu pracy Komisji na 2001 rok.

