
UCHWAŁA NR XXXIII/179/2017
RADY GMINY GIZAŁKI

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2018 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn zm.) oraz § 70 Statutu Gminy Gizałki, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plany pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2018 r.:

1) Komisji Budżetu i Finansów, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3) Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gizałki i przewodniczącym 
poszczególnych komisji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Lis
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXIII/179/2017 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

 

 

PLAN PRACY 

KOMISJI  BUDŻETU  I  FINANSÓW  NA  2018 ROK 

 

 

STYCZEŃ - LUTY - MARZEC 

 

1. Przygotowanie oraz omówienie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 rok. 

2. Omówienie materiałów sesyjnych (dotyczących budżetu). 

3. Sprawy bieżące. 

 

 

KWIECIEŃ - MAJ - CZERWIEC 

 

          1. Omówienie wykonania budżetu gminy za 2017 r. 

          2. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Gizałki. 

          3. Zaopiniowanie zmian w planie budżetu gminy w 2018 r. 

          4. Sprawy bieżące. 

 

 

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 

 

1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze. 

2. Zaopiniowanie zmian w planie budżetu gminy w 2018 r. 

3. Przedstawienie propozycji do budżetu na 2019 r. 

4. Omówienie projektów uchwał dotyczących ustaleń podatków i opłat lokalnych na 

kolejny rok  oraz  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych na terenie 

Gminy Gizałki. 

  

 

GRUDZIEŃ 

 

1. Zmiany w planie budżetu gminy na 2018 r. 

2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na  2019 r. 

3. Opracowanie planu pracy na 2019 r. 
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/179/2017 

z dnia 21 grudnia 2017 r.

PLAN PRACY
KOMISJI ROLNICTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK

      
• Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 r.

• Spotkanie konferencyjne  zorganizowane przez Wójta Gminy Gizałki i Komisję Rolnictwa

z udziałem przedstawicieli instytucji działających na rzecz rolnictwa z szerokim udziałem

mieszkańców gminy.

•  Objazd dróg gminnych celem sprawdzenia ich stanu po okresie zimy.

• Analiza wykonania budżetu za 2017 r. i  absolutorium dla Wójta Gminy Gizałki.

• Dokonanie wizji lokalnej głównych cieków wodnych położonych na terenie gminy Gizałki

oraz ważniejszych rowów melioracyjnych.

• Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy  w tym

zagospodarowanie odpadów.

• Spotkanie  ze  specjalistą  Okręgowej  Stacji  Chemiczno  -  Rolniczej  w  Poznaniu  celem

omówienia zasobności gleb na terenie gminy Gizałki.     

• Zapoznanie  się  z  informacją  o  działalności  Komisariatu  Policji  w  Choczu  i   o  stanie

porządku  i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Gizałki.   

• Zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie gminy Gizałki.

• Wspieranie  działań  mających  na  celu  poprawę  życia  mieszkańców   przez  budowę

chodników,  budowę  i  remonty  dróg  oraz  urządzeń  wodno  –  melioracyjnych,  stan

oznakowania dróg gminnych itp.

• Dokonanie wizji lokalnej stanu oświetlenia miejscowości i dróg na terenie gminy Gizałki.

• Dokonanie wizji lokalnej stanu  dróg na terenie gminy Gizałki zaplanowanych do budżetu

na 2018 r.

• Analiza stawek podatków i opłat lokalnych na kolejny rok.

• Omówienie projektu budżetu gminy na 2019 r.

• Opracowanie planu pracy komisji na 2019 r.

• Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2018 r.

Podejmowanie działań bieżących oraz  realizacja innych zadań w zależności od potrzeb
i uznania członków Komisji.
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/179/2017 

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan pracy   Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej   na 2018 rok.

I KWARTAŁ

Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2017.
Przedstawienie i realizacja podstawowych zadań GOPS w Gizałkach.
Omówienie harmonogramu zadań remontowych w placówkach oświaty i kultury (konserwacje 
boisk).
Funkcjonowanie kultury w Gminie.
Spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie omówienia wyników nauczania w szkołach.
Sprawy bieżące.

II KWARTAŁ

Omówienie wykonania budżetu za 2017 r.
Omówienie stanu obiektów sportowych i kulturalnych.
Absolutorium dla Wójta Gminy Gizałki .
Imprezy kulturalne (Noc Świętojańska).
Organizacja wypoczynku letniego – omówienie form.
Sprawy bieżące.

III KWARTAŁ

Podsumowanie funkcjonowania placówek oświaty.
Wizytacja placówek oświaty i kultury w Gminie Gizałki (komisja wyjazdowa).
Ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Omówienie podatków i opłat lokalnych.
Sprawy bieżące.

IV KWARTAŁ

Analiza i przygotowanie budżetu  na 2019.
Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 r.
Sprawy bieżące.

W pilnych potrzebach w ciągu roku zwołać dodatkowo komisje, uwzględnić zgłaszane wnioski.
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Uzasadnienie

do Uchwały XXXIII/179/2017

Rady Gminy Gizałki

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2018 rok.

Komisje stałe podlegają Radzie Gminy, przedkładając jej plan pracy.

Zgodnie z § 70 Statutu Gminy Gizałki komisje działają zgodnie z rocznym planem pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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