
   

                    

 

UCHWAŁA NR XXIX/236/2017 

RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Gaworzyce 

 

 

 

 

           Na podstawie art. 21 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                  

(Dz. U.  z 2017 r. poz. 1875, 2232) Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co następuje: 

 

                                                                              § 1. 

 

Zatwierdza się  przedłożone plany pracy Komisji stałych Rady Gminy Gaworzyce na rok 2018 

w brzmieniu załączników Nr 1 – 3 do niniejszej uchwały. 

 

 

 

                                                                              § 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

          

         Przewodnicząca Rady Gminy    

                                                                                                                               Danuta Pawliszyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/236/2017 

Rady Gminy Gaworzyce 

z dnia 28 grudnia 2017 r.  

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok     

Lp. Termin  Tematyka 
1. STYCZEŃ Analiza stanu majątkowego gminy (grunty, mieszkania, inne nieruchomości wchodzące w skład 

majątku gminy - sprzedaż, dzierżawa) z podziałem na każdą miejscowość. 

2. LUTY Opiniowanie projektów uchwał. 

3. MARZEC Opiniowanie projektów uchwał. 

4. KWIECIEŃ Sprawozdanie z działalności wszystkich Klubów Sportowych działających na terenie Gminy                  

w roku 2017. Analiza wydatków. 

Opiniowanie projektów uchwał. 

5. MAJ Udział Komisji Rewizyjnej we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w sprawie 

wykonania budżetu gminy za 2017 rok: 

- analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, 

- analiza sprawozdania finansowego gminy. 

Analiza informacji z zakresu wykorzystania środków finansowych przez GOZ w Gaworzycach. 

Analiza sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gaworzycach za rok 2017 

Analiza sprawozdań finansowych instytucji kultury za rok 2017: 

- Domu Kultury „Jowisz”, 

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaworzycach. 

6. MAJ 

(II połowa) 

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy. 

Wydanie opinii nt. wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 

Sporządzenie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Legnicy w sprawie absolutorium. 

7. CZERWIEC Wyjazd terenowy- lustracja zaplecza kulturalnego Gminy, lustracja dróg gminnych  

 

Opiniowanie projektów uchwał. 

8. WRZESIEŃ Analiza informacji o przebiegu wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2018 r. 

Analiza finansowa Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach za I półrocze 2018 r. 

Opiniowanie projektów uchwał. 

9. PAŹDZIERNIK 

 

Udział Komisji we wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy w sprawie 

opiniowania propozycji stawek podatkowych na 2019 rok: 

- Opiniowanie stawek podatkowych na 2019 r. 

- Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy. 

Sprawozdanie z pracy Komisji  

Podsumowanie pracy Komisji. 

Na posiedzeniach Komisji będą omawiane również sprawy bieżące i materiały na Sesję Rady Gminy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/236/2017 

Rady Gminy Gaworzyce 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

Plan pracy Komisji Zadań Społecznych na 2018 rok 
Lp. Termin  Tematyka 

1. STYCZEŃ Organizacja ferii zimowych przez placówki oświatowe i kulturalne. 

Pomoc geriatryczna w gminie Gaworzyce. 

Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok  

2. LUTY Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej o wynikach zachowania i nauczania za pierwsze 

półrocze. Przedstawienie zagadnienia dotyczącego pomocy  przez szkołę uczniom z orzeczeniem 

o niepełnosprawności oraz orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - liczba 

uczniów z orzeczeniami oraz plan pracy. 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień za 2017 i plany działalności w roku 2018. 

Opiniowanie projektów uchwał. 

3. MARZEC Sprawozdanie z działalności świetlic wiejskich z terenu gminy za rok 2017; planowane działania 

w 2018; analiza ustalonych regulaminów  korzystania ze świetlic oraz posiadanego wyposażenia. 

Opiniowanie projektów uchwał. 

4. KWIECIEŃ Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie gminy; zakres 

działania, plany, współpraca z gminą. 

Opiniowanie projektów uchwał. 

5. MAJ Udział Komisji we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w sprawie wykonania 

budżetu gminy za 2017 rok: 

- analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, 

- analiza sprawozdania finansowego gminy. 

Analiza sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gaworzycach                       

za rok 2017. 

Analiza sprawozdań finansowych instytucji kultury za rok 2017: 

- Domu Kultury „Jowisz”, 

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaworzycach. 

Opiniowanie projektów uchwał. 

6. CZERWIEC Wyjazd terenowy. 

Przedstawienie przez placówki oświatowe i kulturalne oferty wypoczynku letniego. 

Przedstawienie planu przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019. 

Opiniowanie projektów uchwał. 

7. WRZESIEŃ Sprawozdanie merytoryczne i finansowe prezesów klubów sportowych i jednostek pożarniczych. 

Informacja dyrektora szkoły o wynikach nauczania i zachowania za rok 2017/2018. Wykaz 

uczniów, którzy otrzymali stypendium naukowe i sportowe. 

Opiniowanie projektów uchwał. 

8. PAŹDZIERNIK 

 

Udział Komisji we wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy w sprawie 

opiniowania propozycji stawek podatkowych na 2019 rok: 

- Opiniowanie stawek podatkowych na 2019 r. 

- Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy. 

Sprawozdanie z pracy Komisji  

Na posiedzeniach Komisji będą omawiane również sprawy bieżące i materiały na Sesję Rady Gminy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/236/2017 

Rady Gminy Gaworzyce 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 
 

Plan pracy Komisji Zadań Budżetowo-Gospodarczych na 2018 rok     

Lp. Termin  Tematyka 
1. STYCZEŃ Informacja Wójta Gminy  na temat kosztów poniesionych przy budowie przedszkola - środki 

własne i środki zewnętrzne. 

Przedstawienie przez Wójta najbardziej pilnych zadań inwestycyjnych w gminie. 

Informacja  na temat planowanej działalności Powiatowego Doradcy Rolniczego. 

Zanieczyszczenie powietrza na terenie gminy (smog), planowane działania gminy zmniejszające 

emisję pyłów. 

Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok. 

2. LUTY Sprawozdanie  z zakresu utrzymania dróg w okresie zimowym - specyfikacja wydatków na 

odśnieżanie i zapobieganie oblodzeniu. 

Informacje Wójta na temat realizacji uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku w 

gminie. 

Przedstawienie wydatków poniesionych na ogrzewanie w budynkach zarządzanych przez gminę. 

Opiniowanie projektów uchwał. 

3. MARZEC Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami. 

Informacja przedstawiciela Nadleśnictwa Głogów na temat planowanego zadrzewienia na terenie 

gminy i obrotu drewnem. 

Informacja przedstawiciela PZDP na temat odtworzenia zadrzewień wśród dróg powiatowych. 

Informacja na temat wyłączenia gruntów rolnych z obszarów łowieckich. 

Opiniowanie projektów uchwał. 

4. KWIECIEŃ Informacje na temat stowarzyszeń i klubów sportowych - za 2017 rok. 

Wykonanie budżetu w ramach Funduszu sołeckiego. 

Opiniowanie projektów uchwał. 

5. MAJ Udział Komisji we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w sprawie wykonania 

budżetu gminy za 2017 rok: 

- analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, 

- analiza sprawozdania finansowego gminy. 

Analiza sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gaworzycach                       

za rok 2017. 

Analiza sprawozdań finansowych instytucji kultury za rok 2017: 

- Domu Kultury „Jowisz”, 

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaworzycach. 

6. CZERWIEC Wyjazd w teren: miejsca rekreacji i wypoczynku -Tor Motocrosowy, Szuwarowy zakątek 

świetlica i park w Koźlicach  oraz Dendrofarma w Dalkowie 

Opiniowanie projektów uchwał 

7. WRZESIEŃ Analiza informacji o przebiegu wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2018 r. 

Opiniowanie projektów uchwał. 

8. PAŹDZIERNIK 

 

Udział Komisji we wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy w sprawie 

opiniowania propozycji stawek podatkowych na 2019 rok: 

- Opiniowanie stawek podatkowych na 2019 r. 

- Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy. 

Sprawozdanie z pracy Komisji  

 
Na posiedzeniach Komisji będą omawiane również sprawy bieżące i materiały na Sesję Rady Gminy. 


