
UCHWAŁA NR XIX/137/13
RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE

z dnia 11 lutego 2013 r.

w sprawie  zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2013r 

Na podstawie art. 18a ust. 1,3,4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst 
jednolity: z 2001 r. Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm ./ oraz § 67 i § 95 Statutu Gminy Gniewoszów /Dziennik 
Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2003r. Nr 122, poz. 2976/ Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Gminy na 2013 rok w brzmieniu określonym 
w załącznikach 1-4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy 

Maria Halina Banaś
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/137/13 

Rady Gminy w Gniewoszowie 

z dnia 11 lutego 2013 r. 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2013r. 

1) MARZEC 

- Spływ zobowiązań pieniężnych za 2012r. - zakres stosowanych ulg i umorzeń. 

- Stan środków pobieranych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i sposób rozdysponowania tych 
środków przez GKRPA . 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji. 

2) KWIECIEŃ 

- Wykorzystanie planowanych środków na działalność oświatową, dowóz uczniów do szkół oraz działalność 
Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów. 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji. 

3) MAJ 

- Kontrola w SPZOZ – realizacja planu finansowego za II półrocze 2012r. 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji 

4) CZERWIEC 

- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012r. oraz opracowanie wniosku w sprawie 
udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji 

5) SIERPIEŃ 

- Analiza sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I-sze półrocze 2013r. 

- Inne sprawy wynikające z zakresu działania komisji. 

6) WRZESIEŃ 

- Analiza wydatków na opiekę społeczną za okres od 01.01 – 30.06. 2013r. 

- Gospodarka gruntami komunalnymi będącymi w zasobach gminy. 

- Inne sprawy wynikające z zakresu działania komisji. 

7) PAŹDZIERNIK 

- Realizacja ustawy o zamówieniach publicznych - sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów w 2013r. 

- Analiza wniosków zgłaszanych na sesji Rady Gminy oraz posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy pod 
kątem uwzględnienia ich w budżecie gminy na 2014r. 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji. 

8) LISTOPAD 

- Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2014r. 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji. 

9) GRUDZIEŃ 
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- Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2014r. 

- Opracowanie planu pracy komisji na 2014r. 

- Sprawozdanie z działalności komisji za 2013r. 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy 

Maria Halina Banaś
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/137/13 

Rady Gminy w Gniewoszowie 

z dnia 11 lutego 2013 r. 

PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU SPOŁECZNEGO - GOSPODARCZEGO, FINANSÓW, 
SAMORZĄDU I HANDLU NA 2013r. 

1) MARZEC 

- Spływ zobowiązań pieniężnych za 2012r                                                                                                      -
 Realizacja ustawy o zamówieniach publicznych – sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów w 2012r. 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji. 

2) KWIECIEŃ 

- Działalność gospodarcza na terenie gminy w 2012r. i 2013r. (rejestracja, wyrejestrowanie, zawieszenie 
działalności gospodarczej). 

- Wykorzystanie mienia na terenie gminy - prace w zakresie komunalizacji. 

- . Inne sprawy z zakresu działania komisji. 

3) MAJ 

- Dochody i wydatki poniesione w 2012r. oraz w I-szym kwartale 2013r. z tytułu zaopatrzenia mieszkańców 
w wodę oraz odbioru nieczystości stałych. 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji. 

4) CZERWIEC 

- Analiza sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2012r. 

- . Inne sprawy z zakresu działania komisji. 

5) SIERPIEŃ 

- Analiza wykonania budżetu gminy za okres I-go półrocza 2013r. 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji 

6) WRZESIEŃ 

- Sprawozdanie z zakresu działania GOPS za okres I-go półrocza 2013r. 

- Działalność SPZOZ w Gniewoszowie – plan finansowy i jego realizacja za okres I - go półrocza 2013r. 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji. 

7) PAŹDZIERNIK 

- Analiza wniosków zgłaszanych na sesji Rady Gminy oraz posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy pod 
kątem uwzględnienia ich w budżecie gminy na 2014r. 

- Kondycja finansowa gminy /pożyczki, kredyty/. 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji. 

8) LISTOPAD 

- Zaopiniowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2014r. 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji. 

9) GRUDZIEŃ 
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- Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2014r. 

- Opracowanie planu pracy komisji na 2014r. 

- Sprawozdanie z działalności komisji za 2013r 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy 

Maria Halina Banaś
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/137/13 

Rady Gminy w Gniewoszowie 

z dnia 11 lutego 2013 r. 

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA,SPRAW SOCJALNYCH, PORZĄDKU 
PUBLICZNEGO I KOMUNIKACJI NA 2013r. 

1) MARZEC 

- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012r. oraz 
omówienie głównych założeń na 2013r. 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji 

2) KWIECIEŃ 

- Informacja na temat stanu zdrowia mieszkańców gminy – profilaktyka zdrowia, omówienie planu 
finansowego na 2013r., aktualne problemy. 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji. 

3) MAJ 

- Działalność Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów w 2012r.i 2013r. 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji. 

4) CZERWIEC 

- Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 oraz omówienie głównych założeń organizacyjnych w roku 
szkolnym 2013/2014. 

- Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2012r 

- Inne sprawy wynikające z zakresu działania komisji. 

5) SIERPIEŃ 

- Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014. 

- Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za okres I-go półrocza 2013r. 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji 

6) WRZESIEŃ 

- Informacja na temat działalności GOPS w Gniewoszowie w I-szym półroczu 2013r. 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji. 

7) PAŹDZIERNIK 

- Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2012/2013. 

- Analiza wniosków zgłaszanych na sesji Rady Gminy oraz posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy pod 
kątem uwzględnienia ich w budżecie gminy na 2014r. 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji. 

8) LISTOPAD 

- Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2014r. 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji. 

9) GRUDZIEŃ 
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- Omówienie głównych założeń  Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r. 

- Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2014r. 

- Opracowanie planu pracy komisji na 2014r 

- Sprawozdanie z działalności komisji za 2013r 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy 

Maria Halina Banaś
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/137/13 

Rady Gminy w Gniewoszowie 

z dnia 11 lutego 2013 r. 

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ, GOSPODARKI WODNEJ 
I OCHRONY ŚRODOWISKA na 2013r. 

1) MARZEC 

- Zasady utrzymania czystości i porządku oraz gospodarowanie odpadami na terenie gminy. Dochody 
i wydatki budżetowe związane z wywozem nieczystości stałych. 

- Informacja na temat działań podjętych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji. 

2) KWIECIEŃ 

- Sprawy rolno – melioracyjne na terenie gminy. 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji. 

3) MAJ 

- Spływ zobowiązań pieniężnych za I-szy kwartał 2013r. 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji. 

4) CZERWIEC 

- Działalność KRUS . 

- Analiza sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2012r. 

- Inne sprawy wynikające zakresu działania komisji. 

5) SIERPIEŃ 

- Analiza wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2013r. 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji. 

6) WRZESIEŃ 

- Zaopatrzebnie miewszkańców w wodę - realizacja dochodów i wydatków za I-sze półrocze 2013r. 

- Inne sprawy wynikające z zakresu działania komisji. 

7) PAŹDZIERNIK 

- Analiza wniosków zgłaszanych na sesji Rady Gminy oraz posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy pod 
kątem uwzględnienia ich w budżecie gminy na 2014r. 

- Inne sprawy wynikające z zakresu działania komisji. 

8) LISTOPAD 

- Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2014r 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji. 

9) GRUDZIEŃ 

- Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2014r 

- Opracowanie planu pracy komisji na 2014r. 
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- Sprawozdanie z działalności komisji za 2013r. 

- Inne sprawy z zakresu działania komisji. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy 

Maria Halina Banaś
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