
                               

  Uchwała Nr 92/XX/2016   

   Rady Gminy Załuski 

     z dnia 27 stycznia 2016 roku 

 

w sprawie  uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Załuski 

na rok 2016.  
 

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. )  oraz §14 Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 26/IV/2003 roku 

 z dnia 12 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Załuski (Dz. Urz. z 2003 r. Nr 64, 

poz. 1692 z późn. zm. ) Rada Gminy Załuski uchwala, co następuje: 

 

      § 1 

 

Uchwala się ramowe plany pracy stałych komisji Rady Gminy Załuski na 2016 rok: 

1) Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik Nr 1; 

2) Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska stanowiący załącznik Nr 2; 

3) Komisji ds. Szkolnictwa, Zdrowia, Samorządności i Porządku Publicznego stanowiący 

załącznik Nr 3. 

 

      § 2 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym poszczególnych Komisji Rady Gminy.  

 

      § 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Załuski 

 

Danuta Dybek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

      do uchwały Nr 92/XX/2016 

  Rady Gminy Załuski 

      z dnia 27.01.2015 r. 

 

 

   Ramowy plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016 

 

 

 

Planowane czynności Realizacja 

 

 Omówienie projektów uchwał wynikających z bieżących 

zadań gminy 

  Ocena realizacji interpelacji i wniosków Radnych. 

 Sprawy bieżące 

Cały rok 

 Zapoznanie się i ustosunkowanie do opinii Regionalnej 

Izby  Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za 2015 rok 

 Sporządzenie wniosku do Rady Gminy w sprawie 

absolutorium dla Wójta Gminy Załuski. 

 Analiza realizacji wpływów podatkowych i opłat 

lokalnych w tym zastosowanych ulgi umorzeń w 2015 r. 

  Analiza stanu dróg gminnych 

I kwartał 2016 r. 

i 

II kwartał 2016 r.  

 Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r. 

 Analiza realizacji wpływów podatkowych i opłat 

lokalnych, w tym zastosowanych ulg i umorzeń w 

pierwszym półroczu 2016 r. 

 Analiza stanu infrastruktury sportowej na terenie Gminy 

Załuski 

III kwartał 2016 r. 

 Analiza wysokości stawek podatkowych na 2017 rok. 

 Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2017 r. 

 Opracowanie planu pracy komisji na 2017r.  

 

IV kwartał 2016 r. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Załuski 

 

Danuta Dybek 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 2 

     do uchwały Nr 92/XX/2016 

 Rady Gminy Załuski 

z dnia 27.01.2016 r. 

 

 

Ramowy plan pracy Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa 

             i Ochrony Środowiska na rok 2016 

 

 

 

Planowane czynności Realizacja 

 

 Omawianie i opiniowanie projektów uchwał 

wynikających z planu pracy Rady Gminy 

 Omawianie i opiniowanie uchwał dot. zmian w budżecie 

gminy w 2016 roku 

 Sprawy bieżące 

Cały rok 

 Rozpatrzenie sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2015 rok  

i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium 

 Sprawy bieżące  

 

I kwartał 2016 r. 

 Informacja o przebiegu realizacji ustawy dotyczącej 

gospodarki odpadami 

 Sprawy bieżące 

 

II kwartał 2016 r. 

 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za I 

półrocze 2016 r 

 Zgłaszanie wniosków do budżetu gminy na 2017 rok 

 Sprawy bieżące 

III kwartał 2016 r. 

 Omówienie i przyjęcie uchwał podatkowych na 2017 rok 

 Omówienie i przyjęcie budżetu na 2017 rok 

 Sprawy bieżące 

 

IV kwartał 2016 r. 

 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Załuski 

 

Danuta Dybek 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 3 

      do uchwały Nr 92/XX/2016 

 Rady Gminy Załuski 

z dnia 27.01.2016 r. 

 

Ramowy plan pracy Komisji ds. Szkolnictwa, Zdrowia, Samorządności  

                          i Porządku Publicznego na rok 2016 
                                                       

 

Planowane czynności Realizacja 

 

• Realizacja zadań statutowych, 

• Opiniowanie projektów uchwał, 

• Prace wynikające z potrzeb Rady Gminy, 

• Sprawy bieżące, 

• Stała współpraca z przedstawicielami jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej, policji, oświaty, 

ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych i GKRPA.     

 

Cały rok 

• Współpraca z zespołem ds. powołania Młodzieżowej Rady 

Gminy, 

• Opracowanie niezbędnych poprawek do Regulaminu dot. 

stypendiów motywacyjnych dla uczniów, 

 

I kwartał 2016 r. 

 

 

• Realizacja programu „ Safety Smart ” w szkołach Gminy 

Załuski, zapoznanie z nowymi narzędziami 

wspomagającymi pracę nauczycieli we współpracy z FNiW 

• spotkanie z przedstawicielami GKRPA, Policji, UG, GOPS, 

Kontraktowego Ośrodka Zdrowia, szkół Rady Gminy, 

stowarzyszeń, w celu podjęcia konkretnych działań 

zmniejszających rozprzestrzenianie się plagi narkotyków  

i tzw. dopalaczy 

II kwartał 2016 r. 

 

 

 

• Analiza problemu dot. zmniejszenia środków zew. (ilość 

subwencji) – uczniowie rezygnujący z nauki w naszych 

Gimnazjach – analiza porównawcza, 

• Zorganizowanie akcji nt. zagrożeń i metod przeciwdziałania 

uzależnieniom od narkotyków i tzw. dopalaczy (prelekcje w 

szkołach, na zebraniach wiejskich itp.) 

III kwartał 2016 r. 

i IV kwartał 2016r. 

 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Załuski 

 

Danuta Dybek 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


