
 

UCHWAŁA NR IV/33/2019
RADY GMINY GAWORZYCE

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Gaworzyce

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) Rada Gminy Gaworzyce uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plany pracy Komisji stałych Rady Gminy Gaworzyce na rok 2019 w brzmieniu 
załączników Nr 1 – 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Białek
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/33/2019
Rady Gminy Gaworzyce

z dnia 24 stycznia 2019 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

Lp. Termin Tematyka
1. STYCZEŃ Opiniowanie projektów uchwał

Analiza wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich za 2018 rok2. LUTY

Opiniowanie projektów uchwał

Analiza wydatków poniesionych na realizację inwestycji budowy sieci wodno – 
kanalizacyjnej w Wierzchowicach (zakres prac, realizacja planu)

3. MARZEC

Opiniowanie projektów uchwał

Sprawozdanie z działalności wszystkich Klubów Sportowych działających na terenie Gminy 
w roku 2018. Analiza wydatków.

4. KWIECIEŃ

Opiniowanie projektów uchwał

Udział Komisji Rewizyjnej we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w sprawie 
wykonania budżetu gminy za 2018 rok:
- analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy,
- analiza sprawozdania finansowego gminy.

Analiza sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gaworzycach za 2018r.

5. MAJ

Opiniowanie projektów uchwał
Sporządzenie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Legnicy w sprawie 
absolutorium.

6. MAJ
(II połowa)

Opiniowanie projektów uchwał
Wyjazd terenowy – lustracja obiektów kulturalnych na terenie naszej Gminy a także  dróg, 
rowów i  oświetlenia.

7. CZERWIEC

Analiza finansowa Szkoły i Punktu Przedszkolnego w Gaworzycach
Analiza finansowa Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach za I półrocze 2019 r.8. WRZESIEŃ
Opiniowanie projektów uchwał
Udział Komisji we wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy w sprawie 
opiniowania propozycji stawek podatkowych na 2020 rok:
- Opiniowanie stawek podatkowych na 2020 r.
- Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.

9. PAŹDZIERNIK

Sprawozdanie z pracy Komisji 

Sporządzenie planu pracy komisji na rok 202010. LISTOPAD Opiniowanie projektów uchwał
Udział Komisji Rewizyjnej we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w sprawie 
opiniowania projektu budżetu gminy na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. 11. GRUDZIEŃ

Opiniowanie pozostałych projektów uchwał.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/33/2019
Rady Gminy Gaworzyce

z dnia 24 stycznia 2019 r.

Plan pracy Komisji Zadań Społecznych na 2019 rok

I kwartał 2019 r.:

1. 

 Informacja Dyrektora Domu Kultury "Jowisz" na temat organizacji ferii zimowych dla dzieci i młodzieży.

2. Harmonogram imprez organizowanych przez Dom Kultury "Jowisz" w Gaworzycach w 2019 roku.

3. Informacja na temat kosztów wyjazdów uczniów Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego 
w Gaworzycach na konkursy, turnieje.

4. Informacja na temat działalności świetlic socjoterapeutycznych.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

II kwartał 2019 r.:

1. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach na temat zasobów 
pomocy społecznej.

2. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach na temat opieki nad 
osobami starszymi (możliwość zatrudnienia opiekunki).

3. Informacja Dyrektorów Domu Kultury „Jowisz”, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Szkoły 
Podstawowej na temat organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

4. Raport o stanie gminy.

5. Opiniowanie projektów uchwał.

III kwartał 2019 r.:

1. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie gminy (zakres 
i plany  działalności organizacji, współpraca z innymi podmiotami).

2. Opiniowanie projektów uchwał.

IV kwartał 2019 r.:

1. Przygotowanie gminy do okresu zimowego w zakresie udzielania pomocy osobom starszym, chorym, 
zagrożonym bezdomnością.

2. Sprawozdanie z działalności Komisji Zadań Społecznych.

3. Przedstawienie planu pracy Komisji Zadań Społecznych na rok 2020.

4. Opiniowanie projektów uchwał.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/33/2019
Rady Gminy Gaworzyce

z dnia 24 stycznia 2019 r.

Plan pracy Komisji Zadań Budżetowo-Gospodarczych na 2019 rok

I kwartał 2019 r.:

1. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg.

2. Informacja Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach na temat sytuacji finansowej 
zakładu za 2018 rok oraz planowanej działalności w 2019 roku.

3. Opiniowanie projektów uchwał.

II kwartał 2019 r.:

1. Informacja na temat działalności Klubów Sportowych w zakresie ich efektywności, osiągnięć oraz 
wydatkowania środków finansowych.

2. Przegląd dróg gminnych, ulic, placów zabaw oraz analiza poprawności działania ruchu drogowego.

3. Wyjazd terenowy: stan techniczny hydroforni, oczyszczalni ścieków.

4. Opiniowanie projektów uchwał.

III kwartał 2019 r.:

1. Działania prowadzone przez gminę w celu poprawy stanu powietrza.

2. Opiniowanie projektów uchwał.

IV kwartał 2019 r.:

1. Analiza propozycji stawek podatkowych na 2020 rok.

2. Informacja na temat stanu przygotowań do okresu zimowego.

3. Sprawozdanie z działalności komisji za rok 2019.

4. Przygotowanie planu pracy komisji na rok 2020.

5. Opiniowanie projektów uchwał.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/33/2019
Rady Gminy Gaworzyce

z dnia 24 stycznia 2019 r.

Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok

I kwartał 2019 r.

1. Rozpatrywanie i wydawanie opinii nt. skarg, wniosków oraz petycji, które zostały przekazane do 
Komisji przez przewodniczącego Rady Gminy.

2. Przygotowywanie projektów uchwał oraz uzasadnień dotyczących rozpatrywanych skarg i petycji.

3. Sprawy różne.

II kwartał 2019 r.

1. Rozpatrywanie i wydawanie opinii nt. skarg, wniosków oraz petycji, które zostały przekazane do 
Komisji przez przewodniczącego Rady Gminy.

2. Przygotowywanie projektów uchwał oraz uzasadnień dotyczących rozpatrywanych skarg i petycji.

3. Sprawy różne.

III kwartał  2019  r.

1. Rozpatrywanie i wydawanie opinii nt. skarg, wniosków oraz petycji, które zostały przekazane do 
Komisji przez przewodniczącego Rady Gminy.

2. Przygotowywanie projektów uchwał oraz uzasadnień dotyczących rozpatrywanych skarg i petycji.

3. Omówienie i analiza rozpatrywanych przez Komisję – skarg, wniosków i petycji w okresie dwóch 
kwartałów 2019 r.

4. Sprawy różne.

IV kwartał 2019 r.

1. Zaopiniowanie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020.

2. Rozpatrywanie i wydawanie opinii nt. skarg, wniosków oraz petycji, które zostały przekazane do 
Komisji przez przewodniczącego Rady Gminy.

3. Przygotowywanie projektów uchwał oraz uzasadnień dotyczących rozpatrywanych skarg i petycji.

4. Omówienie i analiza rozpatrywanych przez Komisję – skarg, wniosków i petycji w okresie czterech 
kwartałów 2019 r.

5. Sprawy różne.

Terminy spotkań Komisji: Komisja Skarg i Wniosków działa doraźnie i nie można w związku z tym 
zaplanować ilości posiedzeń Komisji. Posiedzenia Komisji będą się odbywać w miarę napływu skarg 
i wniosków i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, komisje stałe podlegają

radzie gminy w zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z

działalności.

Celem niniejszej uchwały jest ustalenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gaworzyce na 2019 rok.
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