
Uchwała nr X/65/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Żyrzyn na

2016 rok

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

gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami) oraz § 74 ust. 1 Statutu

Gminy Żyrzyn stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr

XI/57/2003 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego

Statutu Gminy Żyrzyn (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 10 marca 2004 r. Nr 40, poz.

864) - Rada Gminy, działając na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy uchwala,

co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2016 rok

według tematyki zgodnej z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Żyrzyn i

przewodniczącym poszczególnych stałych Komisji Rady Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/65/2016 z 29 stycznia 2016 r.

Plan pracy

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej

na 2016 rok

Lp.
Termin

posiedzenia
Tematyka posiedzeń

1. luty

1.Analiza funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie za 2015 rok.

2.Analiza sprawozdania z pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w

Żyrzynie za 2015 rok.

3.Sprawy różne.

2. marzec

1.Analiza działalności sportowej za 2015 rok.

2.Analiza sprawozdania z pracy Gminnej Biblioteki Publicznej

w Żyrzynie za 2015 rok.

3.Analiza sprawozdania z pracy Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok i

realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w 2015 roku.

4.Sprawy różne.

3. sierpień

1.Analiza przygotowania szkół do nowego roku szkolnego

2016/2017.

2.Sprawy różne.

4. październik

1.Analiza informacji przedstawionej przez Dyrektora

Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w

Żyrzynie o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy

Żyrzyn w roku szkolnym 2015/2016.

2.Analiza projektu budżetu gminy na 2017 rok.

3.Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok.

4.Sprawy różne.



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/65/2016 z 29 stycznia 2016 r.

Plan pracy

Komisji Rewizyjnej

na 2016 rok

Lp.
Termin

posiedzenia
Tematyka posiedzeń

1.
marzec

kwiecień

1.Kontrola wydatków na utrzymanie dróg za okres II półrocza

2015 roku i I kwartału 2016 roku.

2.Analiza poniesionych wydatków za 2015 rok i ocena

działania gminy w dziale gospodarka odpadami (analiza

każdej wsi co do liczby oraz poziomu opłacania podatku).

3.Sprawy różne.

2.
kwiecień

maj

1.Analiza wydatków za okres 4 miesięcy 2016 roku w dziale

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

2.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu,

sprawozdania finansowego za 2015 rok i informacji o stanie

mienia komunalnego wraz z opinią RIO oraz wypracowanie

opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

3.Sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi

Gminy Żyrzyn.

4.Sprawy różne.

3.
sierpień

wrzesień

1.Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

2.Ocena pracy Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2016

roku.

3.Sprawy różne.

4.
listopad

grudzień

1.Analiza projektu budżetu Gminy Żyrzyn na 2017 rok.

2.Przyjęcie planu pracy komisji na 2017 rok.

3.Sprawy różne.



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/65/2016 z 29 stycznia 2016 r.

Plan pracy

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

na 2016 rok

Lp.
Termin

posiedzenia
Tematyka posiedzeń

1.
marzec

kwiecień

1. Informacja na temat gospodarowania odpadami

komunalnymi za 2016 rok.

2. Informacja o stanie zasobu dróg gminnych.

3.Sprawy różne.

2.
maj

czerwiec

1. Informacja na temat remontów dróg gminnych -

posiedzenie wyjazdowe z udziałem sołtysów.

2. Informacja przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa w sprawie rolniczych dopłat i innych

możliwości wykorzystania środków unijnych.

3.Sprawy różne.

3.
lipiec

sierpień

1. Informacja dotycząca wykonania budżetu za I półrocze 2016

roku.

2. Informacja przedstawiciela Izby Rolniczej o działalności

Izby.

3.Sprawy różne.

4.
październik

listopad

1.Opinia w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta

przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.

2.Sprawy różne.

5. grudzień

1.Analiza projektu budżetu gminy na 2017 rok.

2.Przyjęcie planu pracy komisji na 2017 rok.

3.Sprawy różne.



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/65/2016 z 29 stycznia 2016 r.

Plan pracy

Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego

na 2016 rok

Lp.
Termin

posiedzenia
Tematyka posiedzeń

1. kwiecień

1.Analiza wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

2.Analiza poniesionych kosztów na utrzymanie oświaty w

2015 roku.

3.Sprawy różne.

2.
maj

czerwiec

1. .Analiza kosztów poniesionych na utrzymanie świetlic

gminnych za okres I półrocza 2016 roku.

2.Analiza na temat stanu technicznego świetlic gminnych i

planowanych pracach remontowych.

3.Analiza sprawozdania i wydanie opinii z realizacji budżetu

gminy za 2015 rok.

4.Sprawy różne.

3.
lipiec

sierpień

1.Analiza i ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016

roku.

2.Analiza kosztów utrzymania mienia gminnego i ocena jego

stanu.

3.Sprawy różne.

4.
październik

listopad

1.Zapoznanie się z projektami uchwał okołobudżetowych na

rok 2017 i wydanie opinii.

2.Analiza projektu budżetu Gminy Żyrzyn na 2017 rok i

wieloletniej prognozy finansowej.

3.Przyjęcie planu pracy komisji na 2017 rok.

4.Sprawy różne.


