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RADA. CMINY ZAŁUSKI 
ul. Gmin_na 17 
09-142 Załuski Uchwała Nr 365/XLIX/23 

Rady Gminy Załuski 

z 19 stycznia 2023 roku 

w sprawie uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy 
Załuski na rok 2023. 

Na podstawie  art.  18 ust.1 oraz  art  21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2023 r., poz.40 ) oraz zgodnie z § 66 Statutu Gminy Załuski (Dz. Urz. 
Woj .Maz. z 2018 r., poz. 10687) Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje: 

§ 1  

Uchwala się  ramowe plany pracy stałych komisji Rady Gminy Załuski na 2023 rok: 
1) Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik Nr 1; 
2) Komisji Budżetowej załącznik Nr 2; 
3) Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury stanowiący załącznik Nr 3. 
4) Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa stanowi załącznik Nr 4 
5) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowi załącznik Nr 5 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącym poszczególnych stałych Komisji Rady 
Gminy. 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Przewodnicz miny 



Załącznik Nr 1 
do uchwały 

Nr 365/XLIX/23 
Rady Gminy Załuski 

z dnia 19 stycznia 2023 r. 

Ramowy plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023 

Planowane czynności Realizacja 

• Omówienie projektów uchwal 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 2022 rok 

• Sporządzenie wniosku do Rady Gminy w sprawie 
absolutorium dla Wójta Gminy Załuski. 

I  ill  kwarta' 2023 r. 

• Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2023 r. 

• Analiza realizacji wpływów podatkowych i opłat 
lokalnych, w tym zastosowanych ulg i umorzeń  w 
pierwszym półroczu 2023 r. 

• Analiza realizacji zadań  z budżetu gminy na rok 2023. 

III kwartał  2023 r. 

• Analiza wysokości stawek podatkowych na 2024 rok. 
• Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2024 r. 
• Opracowanie planu pracy komisji na 2024 r. 

IV kwartał  2023 r. 



Załącznik Nr 2 
do uchwały 

Nr 365/XLIX/23 
Rady Gminy Załuski 

z dnia 19 stycznia 2023 r. 

Ramowy Plan Pracy Komisji Budżetowej na rok 2023 

Planowane czynności Realizacja 

• Realizacja zadań  statutowych Cały rok 

• Omawianie i opiniowanie projektów uchwal 

• Omawianie i opiniowanie uchwal  dot.  zmian 

w budżecie gminy w 2023 roku 

• Sprawy bieżące 

• Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie 
absolutorium 

I  ill  kwartał  2023 

• Sprawy bieżące 

• Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu 
za I półrocze 2023 r. 

III , IV kwartał  2023 

• Zgłaszanie wniosków do budżetu gminy na 2024 
rok 

• Omówienie i przyjęcie uchwal podatkowych na 
2024 rok. 

• Omówienie i przyjęcie budżetu na 2024 rok. 

• Sprawy bieżące 



Załącznik Nr 3 
do uchwały 

Nr 365/XLIX/23 
Rady Gminy Załuski 

z dnia 19 stycznia2023r. 

Ramowy plan pracy Komisji Zdrowia , Oświaty i Kultury na rok 2023 

Planowane czynności Realizacja 

• 
• 
• 
• 

Realizacja zadań  statutowych, 
Opiniowanie projektów uchwal, 
Prace wynikające z potrzeb Rady Gminy, 
Stała współpraca z przedstawicielami jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej, policji, oświaty, 
ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych i GKRPA. 

Caly rok 

• Sprawy bieżące ; 

I i II kwartał  2023r. 
• Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r. 

i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium; 
• Analiza sytuacji związanej z zatrudnieniem nauczycieli w 

szkołach i placówkach na terenie Gminy Załuski; 

III i IV kwartał  2023 r. 
• Ocena stanu przygotowawczego placówek oświatowych do 

nowego roku szkolnego; 

• Analiza sytuacji związanej z zatrudnieniem nauczycieli w 
szkołach i placówkach na terenie Gminy Załuski; 

• Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2024r.; 



Załącznik Nr 4 

do uchwały 

Nr 365/XLIX/23 

Rady Gminy Załuski 

z dnia 19 stycznia 2023 r. 

Ramowy Plan Pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

na rok 2023 r. 

Planowane czynności Realizacja 

• Realizacja zadań  statutowych Cały rok 

• Omawianie i opiniowanie projektów 
uchwal 

• Sprawy bieżące 

• Rozpatrywanie sprawozdania z 
wykonania budżetu za 2022 rok i 
podjęcie uchwały w sprawie 
absolutorium 

I  ill  kwartał  2023 rok 

• Sprawy bieżące 

• Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania 
budżetu za I półrocze 2023 r. 

• Zgłaszanie wniosków do budżetu gminy 
na 2024 rok 

• Omówienie i przyjęcie uchwal 
podatkowych na 2024 rok. 

III , IV kwartał  2023 rok 

• Omówienie i przyjęcie budżetu na 2024 
rok. 

• Sprawy bieżące 



Załącznik Nr 5 
do uchwały 

Nr 365/XLIX/23 

Rady Gminy Załuski 

z dnia 19 stycznia 2023 r. 

Ramowy Plan Pracy Komisji skarg, wniosków i petycji 
na rok 2023 

Planowane czynności Realizacja 

• Realizacja zadań  statutowych Cały rok 
:rozpatrywanie skarg, 
wniosków i petycji na 
bieżąco. 

• opiniowanie projektów 
uchwal.  

• prace wynikające z potrzeb 
Rady Gminy 

• sprawy bieżące 
• opracowanie planu pracy 

komisji na rok 2024 
(grudzień  2023 r.) 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

