
UCHWAŁA NR XXVI/196/2017
RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy oraz Komisji Stałych Rady Gminy Przerośl na 2018r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2017, 
poz. 1875) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plany pracy Rady Gminy oraz komisji stałych Rady Gminy na 2018r. jak w załączniku nr 1 – 
4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Radzewicz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/196/2017

Rady Gminy Przerośl

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Plan pracy rady gminy

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania zadań rzeczowo – finansowych gminy za rok 2017 oraz udzielenie 
absolutorium.

2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki. Planowane formy 
działalności w zakresie kultury, sportu i rekreacji.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

6. Informacja z realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.

7. Informacja z realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na szczeblu gminy.

8. Informacja z wykonania budżetu  gminy za I półrocze 2018r.

9. Informacja z przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego oraz realizacji zadań poszczególnych szkół 
funkcjonujących na terenie gminy.

10. Ocena zasobów pomocy społecznej.

11. Sprawozdanie wójta i przewodniczącego rady z analizy oświadczeń majątkowych.

12. Podejmowanie uchwał w sprawach finansowych, podatkowych i bieżących.

13. Uchwalenie budżetu gminy na 2019r.

14. Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady za 2017r. Przyjęcie planów pracy komisji i rady gminy na 
2019r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/196/2017

Rady Gminy Przerośl

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Plan pracy komisji rewizyjnej

1. Opiniowanie projektów uchwał i innych materiałów przedkładanych na sesje Rady Gminy.

2. Analiza dokumentacji finansowo – księgowej związanej z realizacją budżetu, w tym analiza wydatków 
związanych z wyjazdami służbowymi pracowników.

3. Składanie wniosków do projektu budżetu gminy.

4. Kontrola materiałów dotyczących wykonania budżetu gminy. oraz opracowanie opinii na temat udzielenia 
lub nie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.

5. Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod kątem świadczonych usług finansowych 
i opiekuńczych.

6. Analiza dokumentacji związanej z wydatkami finansowymi w jednostkach organizacyjnych gminy,

7. Stan dróg na terenie gminy. Komisja wyjazdowa.

8. Sprawozdanie z działalności komisji. Opracowanie planu pracy komisji.

W czasie realizacji plan pracy może być uzupełniany o zagadnienia wynikające z aktualnej sytuacji, 
kolejność realizacji poszczególnych punktów należy do właściwości komisji.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/196/2017

Rady Gminy Przerośl

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Plan pracy komisji budżetu, oświaty, kultury, turystyki i pomocy społecznej

1. Opiniowanie projektów uchwał i innych materiałów przedkładanych na sesje Rady Gminy.

2. Analiza budżetu gminy, w tym analiza wydatków związanych z wyjazdami służbowymi pracowników.

3. Składanie wniosków do projektu budżetu gminy.

4. Sprawozdanie z działalności GOPS.

5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki. Planowane formy działalności.

6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii.

8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

9. Informacja z realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.

10. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej.

11. Zapoznanie się ze stanem organizacyjnym, ekonomicznym i materialnym poszczególnych szkół 
funkcjonujących na terenie gminy Przerośl.

12. Informacja z przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.

13. Ocena form i przebiegu imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GOKSiT.

14. Sprawozdanie z działalności komisji. Opracowanie planu pracy.

W czasie realizacji plan  pracy może być uzupełniany o zagadnienia wynikające z aktualnej sytuacji,  
kolejność  realizacji  poszczególnych punktów należy do właściwości komisji.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/196/2017

Rady Gminy Przerośl

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Plan pracy komisji infrastruktury, ochrony środowiska i rolnictwa

1. Opiniowanie projektów uchwał i innych materiałów przedkładanych na sesje Rady Gminy.

2. Analiza budżetu gminy, w tym analiza wydatków związanych z wyjazdami służbowymi pracowników.

3. Analiza sprawozdania z wykonania zadań rzeczowo – finansowych gminy.

4. Ocena gospodarki komunalnej, w tym gospodarki ściekowej oraz utrzymania porządku i czystości na terenie  
gminy.

5. Informacja z wykonania budżetu.

6. Składanie wniosków do projektu budżetu gminy.

7. Stan dróg na terenie gminy. Komisja wyjazdowa.

8. Sprawozdanie z działalności komisji. Opracowanie planu pracy.

W czasie realizacji plan  pracy może być uzupełniany o zagadnienia wynikające z aktualnej sytuacji,  
kolejność  realizacji  poszczególnych punktów należy do właściwości komisji.
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