
UCHWAŁA NR XII/86/2019
RADY GMINY GIZAŁKI

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2020 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506                         
z późn. zm.) oraz § 64 ust. 1 Statutu Gminy Gizałki, ustala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plany pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na rok 2020:

1) Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym - stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały;

2) Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej - stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3) Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego - 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

Roman Rojewski



Załącznik 

do uchwały nr XII/86/2019    

z dnia 30 grudnia2019 r.                                                 

PLAN PRACY 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM  

NA 2020 ROK 

 

STYCZEŃ - LUTY – MARZEC 

 

1. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 r. 

2. Omówienie materiałów sesyjnych dotyczących budżetu. 

3. Sprawy bieżące dotyczące budżetu. 

 

KWIECIEŃ - MAJ - CZERWIEC 

 

1. Omówienie wykonania budżetu gminy za 2019 r. 

2. Rozpatrzenie materiałów dotyczących udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Gizałki.  

3. Zaopiniowanie zmian w planie budżetu gminy w 2020 r.  

4. Sprawy bieżące. 

LIPIEC - LISTOPAD 

 

1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. 

2. Zaopiniowanie zmian w planie budżetu gminy w 2020 r. 

3. Przedstawienie propozycji do budżetu na 2021 r.  

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

 

GRUDZIEŃ 

 

1. Zmiany w planie budżetu gminy na 2020 r. 

2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2021 r. 

3. Opracowanie planu pracy na 2021 r. 

 

Podejmowanie działań bieżących oraz realizacja innych zadań w zależności od potrzeb i uznania 

członków Rady. 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do uchwały nr XII/86 /2019 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

 

 

 

PLAN PRACY  

KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2020 ROK. 

 

 

I KWARTAŁ 

 

 

1. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 r. 

2. Omówienie realizacji podstawowych zadań GOPS w Gizałkach. 

3. Działalność kulturalna – omówienie zadań i planów GCK. 

4. Omówienie zadań dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych.  

 

 

II KWARTAŁ 
 

1. Omówienie stanu obiektów sportowych i kulturalnych. 

2. Rozpatrzenie materiałów dotyczących udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki. 

3. Omówienie imprez kulturalnych oraz organizacji wypoczynku letniego młodzieży szkolnej. 

 

 

III KWARTAŁ 
 

1. Wizytacja placówek oświaty i kultury w Gminie Gizałki (komisja wyjazdowa). 

2. Ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3. Omówienie propozycji podatków i opłat lokalnych na 2021 r. 

 

 

IV KWARTAŁ 
 

1. Omówienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. 

2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2021 r.  

3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 r. 

 

 

Podejmowanie działań bieżących oraz realizacja innych zadań w zależności od potrzeb i uznania 

członków Rady. 

 

 

 

        

 



         Załącznik  

do uchwały nr XII/86/2019                                                                                                                   

z dnia 30 grudnia 2019 r.

   
 

PLAN PRACY 

KOMISJI ROLNICTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA 2020 ROK 

 

I KWARTAŁ 

 

1. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 r. 

2. Spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy Gizałki i Komisję Rolnictwa z udziałem 

przedstawicieli instytucji działających na rzecz rolnictwa z szerokim udziałem mieszkańców 

gminy. 

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

II KWARTAŁ 

1. Analiza wykonania budżetu za 2019 r. i absolutorium dla Wójta Gminy Gizałki. 

2. Dokonanie wizji lokalnej głównych cieków wodnych położonych na terenie gminy Gizałki oraz 

ważniejszych rowów melioracyjnych. 

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

zagospodarowanie odpadów. 

III KWARTAŁ 

1. Zapoznanie się z informacją o działalności Komisariatu Policji w Choczu i o stanie porządku                 

i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Gizałki.  

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

3. Wspieranie działań mających na celu poprawę życia mieszkańców przez budowę chodników, 

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

gminnych itp.  

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

IV KWARTAŁ 

1. Dokonanie wizji lokalnej stanu dróg na terenie gminy Gizałki  

2. Omówienie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na kolejny rok. 

3. Omówienie projektu budżetu gminy na 2021 r. 

4. Opracowanie planu pracy komisji na 2021 r. 

 

Podejmowanie działań bieżących oraz realizacja innych zadań w zależności od potrzeb i uznania 

członków Rady.              



Uzasadnienie
do uchwały Nr XII/86/2019

Rady Gminy Gizałki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2020 rok.

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym komisje Rady zobowiązane są do corocznego
przedkładania Radzie planów pracy.

Natomiast paragraf 64.1 Statutu Gminy Gizałki mówi, że Komisje stałe działają zgodnie z rocznym
planem pracy przedłożonym Radzie.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wójt

Robert Łoza




