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Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia .................... 2011 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Poświętne i zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady 
Gminy Poświętne. 

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz.1591 z późno zm.) oraz § 13 ust.5 i § 41 ust. 1 Statutu Gminy Poświętne (Dz. Urz. Woj. Maz z 2003 r. 
Nr 264 poz. 6946 z późno zm. )- Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy Poświętne na 2011 r. stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Zatwierdza się plany pracy niżej wymienionych Komisji Rady Gminy Poświętne na 2011 r.: 

- Komisji Rewizyjnej, 

- Komisji Budżetowo - Finansowej i Rozwoju, 

- Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 

- Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego, 

- Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, 

stanowiące odpowiednio załączniki Nr 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio Przewodniczącemu Rady Gminy i Przewodniczącym 
Komisji Rady Gminy Poświętne. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Poświętne

z dnia .................... 2011 r.

Plan Pracy Rady Gminy Poświętne 
na rok 2011 

I KWARTAŁ 

1. Uchwalenie budżetu Gminy na 2011 rok. 

2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem za rok 
2010. 

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poświętne za 2010r. 

4. Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie Gminy Poświętne. 

5. Funkcjonowanie transportu zbiorowego ludności na terenie Gminy Poświętne. 

6. Uchwała w sprawie funduszu sołeckiego (podjęcie uchwały do 31 marca). 

7. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 

II KWARTAŁ 

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010 i podjęcie uchwały w sprawie 
absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne. 

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego na terenie gminy 
Poświętne. 

3. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminy. 

4. Zadania Gminy w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu. 

5. Zadania Gminy w zakresie ochrony środowiska. 

6. Zmiany w budżecie gminy na 2011 r. 

7. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 

III KWARTAŁ 

1. Przyjęcie informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. 

2. Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych. 

3. Informacja o przygotowaniu szkół i przedszkoli do roku szkolnego 2011/2012. 

4. Informacja z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2011 roku. 

5. Sprawozdanie z prac komisji doraźnej ds. zmian w Statucie Gminy Poświętne i podjęcie uchwały 
w sprawie zmian Statutu Gminy Poświętne. 

6. Zmiany w budżecie gminy na 2011 r. 

7. Propozycje budżetowe na rok 2012. 

8. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 

IV KWARTAŁ 

1. Uchwalenie stawek podatków i opłat na rok 2012. 

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne 
w roku szkolnym 2010/2011 
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3. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2012. 

4. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy komisji Rady Gminy na rok 2012. 

5. Przyjęcie planu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na 
2012r. 

6. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 

UWAGI 

1) W/w plan jest otwarty. 

2) Na każdej Sesji stałymi punktami są: 

a) Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym. 

b) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie między sesyjnym. 

c) Interpelacje i zapytania. 

d) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

e) Sprawy bieżące. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Poświętne

z dnia .................... 2011 r.

Zadania oraz plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poświętne na rok 2011. 

Zadania Komisji Rewizyjnej będą ukierunkowane na kontrolowanie w imieniu Rady Gminy działalności 
Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych, pod względem: 

- Legalności 

- Rzetelności 

- Celowości 

- Gospodarności 

- Zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym 

I KWARTAŁ: 

1. Weryfikacja zasadności planowanej inwestycji WPF „Budowa strażnicy OSP Turze”. 

2. Weryfikacja zasadności planowanej inwestycji „Odnowa miejscowości Wola Cygowska – Remont 
budynku świetlicy wiejskiej”. 

3. Weryfikacja zasadności planowanej inwestycji „Budowa Sali sportowej wraz z łącznikiem w Cygowie”. 

4. Weryfikacja zasadności planowanej inwestycji „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól 
Czubajowizna”. 

5. Kontrola przetargów przeprowadzonych w 2010 roku. 

6. Weryfikacja umów zawartych przez Gminę Poświętne na odbiór i wywóz nieczystości. 

7. Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy na rok 2011. 

8. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2011 rok. 

9. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb i zlecone Komisji Rewizyjnej. 

II KWARTAŁ: 

1. Ocena realizacji stopnia wykonania budżetu za rok 2010 na podstawie sprawozdania z wykonania tegoż 
oraz pracy własnej komisji. 

2. Przygotowanie wniosku do Rady Gminy Poświętne celem podjęcia uchwały w sprawie uzyskania opinii 
o udzieleniu bądź nie udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne. 

3. Kontrola gospodarności, celowości oraz rzetelności inwestycji „Budowa Sali sportowej wraz z łącznikiem 
w Cygowie”. 

4. Kontrola zasadności wydatków poniesionych na podróże służbowe w 2010 roku. 

5. Kontrola procedur używania telefonów i samochodów służbowych oraz innych środków będących 
własnością Gminy do celów prywatnych oraz sposobu ich rozliczania. 

6. Kontrola postępu inwestycji „Odnowa miejscowości Wola Cygowska – Remont budynku świetlicy 
wiejskiej”. 

7. Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy na rok 2011. 

8. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb i zlecone Komisji Rewizyjnej. 
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III KWARTAŁ: 

1. Ocena realizacji stopnia wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 na podstawie sprawozdania 
z wykonania tegoż oraz pracy własnej komisji. 

2. Kontrola i weryfikacja umów telekomunikacyjnych. 

3. Zapoznanie się z informacją na temat stanu przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 
2011/2012. 

4. Kontrola postępu inwestycji „Odnowa miejscowości Wola Cygowska – Remont budynku świetlicy 
wiejskiej”. 

5. Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy na rok 2011. 

6. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb i zlecone Komisji Rewizyjnej. 

IV KWARTAŁ: 

1. Kontrola wydatków na LZS-y. 

2. Weryfikacja umów na usługi remontowe i utrzymaniowe zawarte przez Gminę Poświętne (drogi, 
oświetlenie, inne). 

3. Ocena zaangażowania poszczególnych jednostek gminy w realizacji wypoczynku i rekreacji dzieci 
i młodzieży. 

4. Kontrola wydatków rzeczowych i osobowych poniesionych w 2011 roku. 

5. Kontrola postępu inwestycji „Odnowa miejscowości Wola Cygowska – Remont budynku świetlicy 
wiejskiej”. 

6. Weryfikacja projektu budżetu na rok 2012 . 

7. Kontrola inwestycji „Budowa Sali sportowej wraz z łącznikiem w Cygowie”. 

8. Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy na rok 2011. 

9. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb i zlecone Komisji Rewizyjnej. 

10. Przygotowanie planu pracy na rok przyszły. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Poświętne

z dnia .................... 2011 r.

Plan pracy Komisji Finansowo - Budżetowej i Rozwoju na 2011 r. 

 
Lp. Termin Temat Zaproszeni goście 
1 Styczeń 1.Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2011. 

2. Weryfikacja pod względem możliwości finansowych Gminy i akceptacja sporządzanych 
przez organy Gminy cząstkowych planów dochodów i wydatków. 
3.Rozpatrzenie wniosków do budżetu poszczególnych Komisji oraz przyjęcie stanowiska 
w tej sprawie. 
4.Sprawy bieżące. 

Skarbnik Gminy, 
Przewodniczący Rady 

2 Luty 1.Ocena wykorzystania środków finansowych w 2010r przez poszczególne placówki. 
2. Analiza planu wykonania remontów placówek szkolnych, oraz dotychczasowego 
wykonania Sali gimnastycznej i wydatków związanych z jej wykończeniem. 
3. Sprawy bieżące. 

Wójt, 
Przewodniczący Rady 

3 Marzec 1. Informacja Wójta Gminy nt. prac związanych z pozyskaniem środków unijnych 
i pozabudżetowych. 
2. Informacja na temat realizacji zadań w zakresie sprawności dróg gminnych 
i powiatowych, ocena infrastruktury w gminie. 
3.Sprawy bieżące. 

Wójt, 
Przewodniczący Rady 

4 Czerwiec 1. Informacja na temat realizacji trwających inwestycji na terenie Gminy Poświętne i ich 
finansowanie . 
2. Analiza kalendarza imprez sportowych i kulturalnych , ocena ich organizacji i poziomu 
– celowość wykorzystania dotacji. 
3. Stopień realizacji inwestycji w gminie w 2011 ze szczególnym uwzględnieniem remontu 
świetlicy w Woli Cygowskiej.(!) 
4. Sprawy bieżące. 

Skarbnik i Wójt Gminy, 
Przewodniczący Rady, 
koordynator projektu 
„Świetlica w Woli 
Cygowskiej” 

5 Sierpień 1. Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011r. 
2. Wykorzystanie zaciągniętych kredytów, pożyczek itp. Ocena działań mających na celu 
pozyskanie środków pozabudżetowych. 
3. Realizacja budżetu gminy w Działach Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona 
Przeciwpożarowa. 
4. Sprawy bieżące. 

Skarbnik, 
Przewodniczący Rady 

6 Wrzesień 1. Ocena ściągalności dochodów własnych gminy z uwzględnieniem ulg i umorzeń 
podatków. 
2. Ustalenie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych. 
3. Stopień realizacji inwestycji w gminie w 2011 ze szczególnym uwzględnieniem 
inwestycji w rolnictwie, oświacie, i kulturze. 
4. Sprawy bieżące. 

Pani od podatków, 
Przewodniczący Rady 

7 Grudzień 1. Przygotowanie projektu planu pracy komisji na 2012r. 
2. Podsumowanie pracy komisji za 2011r. 
3. Sprawy bieżące. 

Przewodniczący Rady 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Poświętne

z dnia .................... 2011 r.

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

1. Analiza wniosków do budżetu na 2011 rok złożonych przez dyrektorów szkół i przedszkoli. 

2. Zaproszenie dyrektorów szkół i przedszkoli w celu omówienia spraw bieżących w podległych jednostkach 
oświatowych. 

3. Zapoznanie się z warunkami pracy nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi oraz warunków 
prowadzenia procesu nauczania i wychowania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Poświętne. 

4. Biblioteka publiczna – zapoznanie się z bazą lokalową. 

5. Komisja wyjazdowa do placówek oświatowych. 

6. Zakres opieki lekarsko – specjalistycznej dla uczniów szkół placówek oświatowych na terenie gminy 
Poświętne z uwzględnieniem logopedii, stomatologii oraz opieki pielęgniarskiej. 

7. Bezpieczeństwo dzieci w placówkach oświatowych na terenie gminy. 

8. Stan obecny i możliwości organizowania zajęć pozaszkolnych w świetlicach. 

9. Analizowanie warunków realizacji zajęć sportowych w placówkach oświatowych na terenie gminy. 

10. Remonty i budowa szkół i przedszkoli – potrzeby inwestycyjno – remontowe. 

11. Stan przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2011/2012 – baza, kadra, finanse. 

12. Rozpatrywanie spraw związanych z procesem dydaktyczno – wychowawczym w placówkach 
oświatowych: 

- analiza wyników nauczania, 

- kultura w szkołach, 

- sprawy wychowawcze. 

13. Nauczanie indywidualne oraz indywidualny tok nauczania. 

14. Analiza wyników egzaminów kompetencyjnych klas szóstych szkół podstawowych oraz egzaminu 
gimnazjalnego klas trzecich. 

15. Przegląd boisk szkolnych i placów zabaw pod względem bezpieczeństwa. 

16. Osiągnięcia sportu szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 oraz wyniki osiągnięć edukacyjnych, 
przedmiotowych, olimpiad tematycznych, itp. - podsumowanie. 

17. Strategia rozwoju oświaty w gminie Poświętne – informacje dyrektora ZEASiP. 

18. Zapoznanie się z realizacją wniosków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w zgłoszonych w trakcie roku 
szkolnego 2010/2011. 

19. Organizowanie posiedzeń Komisji Oświaty w wybranych placówkach oświatowych na terenie gminy 
Poświętne. 

20. Edukacja elementarna – prowadzenie, ilość, umiejscowienie. 

21. Sprawy bieżące wynikające z pracy Rady Gminy. 

22. Sprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i z placówek oświatowych na terenie gminy. 

23. Wdrożenie programu dożywiania w szkołach oraz przysłowiowej „szklanki mleka dla każdego ucznia 
szkoły podstawowej” w gminie Poświętne. 
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24. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na 2012 rok. 

25. Podsumowanie prac Komisji Oświaty. 

Zakres pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w roku 2011 będzie na bieżąco dostosowywany do 
aktualnych potrzeb. 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Poświętne

z dnia .................... 2011 r.

Plan pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnej, Ładu i Porządku Publicznego na rok 2011. 

1. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2011. 

2. Opiniowanie sprawozdań i informacji o działalności: 

- • Jednostek Służby Zdrowia na terenie Gminy Poświętne 

- • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

- • Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych 

- • Komendy Policji w gminie Poświętne 

3. Informacja Kierownika Podstawowej Opieki Zdrowotnej o zawartych kontraktach z NFZ. 

4. Bieżąca analiza funkcjonowania lokalnej Służby Zdrowotnej. 

5. Zapoznanie się z informacją o stanie zdrowia mieszkańców Gminy i analiza potrzeb w tym zakresie. 

6. Zapoznanie się z informacją o stanie sanitarno - epidemiologicznym Gminy Poświętne. 

7. Uzyskanie informacji o stanie bezpieczeństwa, przestępczości, ładu i porządku publicznego na terenie 
Gminy Poświętne, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia alkoholizmem i narkomanią wśród 
młodzieży szkolnej i sposobach zapobiegania. 

8. Kontrola wydatków poniesionych na utrzymanie Służby Zdrowia w Gminie Poświętne. 

9. Kontrola wydatków na Pomoc Społeczną w 2011 roku w Gminie Poświętne. 

10. Kontrola wydatków poniesionych na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 
w Gminie Poświętne. 

11. Kontrola w zakresie przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi na terenie Gminy Poświętne. 

12. System wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin na terenie Gminy Poświętne. 

13. Dowożenie dzieci do szkół – koszty transportu, stan techniczny samochodów i bezpieczeństwo 
przewozów. 

14. Uzyskanie informacji o transporcie osób w Gminie Poświętne- rozważenie możliwości rozszerzenia 
transportu osób u innych przewoźników, a tym samym udostępnienie mieszkańcom łatwiejszej i tańszej 
komunikacji. 

15. Opracowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne. 

16. Współpraca z innymi Komisjami. 

17. Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców dotyczących kompetencji Komisji. 

18. Sprawy bieżące realizowane przez Urząd Gminy należące do kompetencji Komisji. 

19. Opiniowanie projektów uchwał. 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Poświętne

z dnia .................... 2011 r.

Plan pracy Komisji Rolnictwa ,Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej na 2011rok 

1. Zaplanowanie akcji związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie tj. likwidacja dzikich 
wysypisk śmieci, zbiórka opon, przeterminowanych leków, zużytych baterii. 

2. Omówienie sposobu odbierania od mieszkańców eternitu. 

3. Omówienie problematyki bezdomnych zwierząt. 

4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r. 

5. Omówienie problematyki gospodarki odpadami. 

6. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci. 

7. Omówienie problematyki związanej z niedrożnymi rowami. 

8. Kontrola rowów melioracyjnych. 

9. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2011r. 

10. Organizacja dożynek gminnych. 

11. Organizacja akcji „Sprzątanie świata”. 

12. Rozpatrywanie podań mieszkańców gminy. ( przez cały rok) 

13. Opiniowanie materiałów na Sesję .(cały rok) 

14. Omówienie działań związanych z konserwacją pomników przyrody. 

15. Kontrola upraw maku i konopi na terenie gminy. 

16. Omówienie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

17. Zaopiniowanie uchwał podatkowych na 2012r. 

18. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2012r. 

19. Opracowanie planu pracy na 2012 r. 


