RADA GMINY
W\LClYCE .
woj. świętoknyskle

Uchwala Nr XXIV /176/2020
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wilczyce

na 2021 r.
Na podstawie art. I 8 ust.! i art. 21 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późno zm) w związku
z!) 57 ust. 4 Statutu Gminy Wilczyce
Rada Gminy Wilczyce
uchwala, co następuje:

Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Gminy Wilczyce na 2021 rok:
l. Komisji gospodarki
finansowej, rolnictwa, drogownictwa,
promocji
i rozwoju gospodarczego stanowiący załącznik Nr I do uchwały.
2. Komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw
socjalnych i porządku publicznego, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Komisji rewizyjnej, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.
4. Komisji skarg, wniosków i petycji, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Wilczyce
i Przewodniczącym stałych Komisji Rady Gminy Wilczyce.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

wo\. 'Vłię\Oll'r~SKie
do Uchwały Nr XXIV /176 /2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy
Wilczyce na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.! i art. 21 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późno zm ) w związku
z ~ 57 ust. 4 Statutu Gminy Wilczyce Komisje Rady Gminy działają zgodnie
z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie Gminy do zatwierdzenia.
Komisja gospodarki finansowej, rolnictwa drogownictwa, promocji i rozwoju
gospodarczego opracowała plan pracy komisji na 2021 r. stanowiący załącznik
Nr l do Uchwały.
Komisja ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw
socjalnych i porządku publicznego opracowała plan pracy na 2021 r. stanowiący
załącznik Nr 2 do uchwały.
Komisja rewizyjna opracowała plan pracy na 2021 r. stanowiący załącznik Nr 3
do uchwały.
Komisja skarg, wniosków i petycji opracowała plan pracy na 2021r. stanowiący
załącznik Nr 4 do uchwały.
W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Załqcznik Nr J do Uchwały Nr XXłVI ..... 12020
Rady Gminy Wilczyce z dnia
grudnia 2020 r.

PLAN PRACY
komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego na 2021r.
Plan pracy- tematyka

Lp.

I.

2.

3.

Kwartał

posiedzeń

W ciągu roku

I.
2.
3.
4.

Opiniowanie projektów uchwał na Sesję Rady Gminy.
Na wniosek Rady Gminy odbywać posiedzenia w celu wypracowania opinii wc wskazanej sprawie.
Analiza realizacji budżetu za II półrocze 2020 r. w tym wpływy z podatków od osób fizycznych i prawnych.
Analiza ściągalności podatków i opłat za II półrocze 2020 r.
5. Analiza ściągalności należności za pobór wody za II pólrocze 2020 r.
6. Analiza ściagalności onłat za "osnodarowanie odDadarni komunalnymi za II oółrocze 2020 r.

I kwartał

I. Wyjazdowa praca komisji:
I) Ocena stanu dróg na terenie Gminy Wilczyce. Analiza nakładów na bieżące utrzymanie dróg gminnych, potrzeby
inwestycyjne w tym zakresie.
2) Analil.a oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilczyce, potrzeby inwestycyjne w tym zakresie.
I.Analiza sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2020 rok.
2. Analiza wydatków i informacji dotyczącej działalności jednostek organizacyjnych w 2021 r. :
I) Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach,.
2) Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach,
3) Szkoły Podstawowej w Wilczycach.
3. Analiza finansowa subwencji oświatowej w ramach finansowania szkól prowadzonych przez Stowarzyszenia
Wilczyce oraz szkole nrowadzona nrzez Samorzad Gminy Wilczyce.

w m iarę potrzeb
w ciągu roku

II kwartał

na terenie Gminy
III kwartał

4.

5.

I.
2.
3.
4.

Infom,acja dotycząca realizacji budżetu za I półrocze 2021 r.
Analiza ściągalności podatków i opłat za I półrocze 2021 r.
Analiza ściągalności należności za pobór wody za I półrocze 2021 r.
Analiza ściągalności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2021 r.

I. Opiniowanie projektu budżetu Gminy Wilczyce na 2022 rok.
2. Opiniowanie projektu Wieloletnicj Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce.
3. Ooracowanie olanu oracv komisii na 2022 rok.

IV kwartał

Czło~oje ~misji:
I.

2.
3.

4.

{hft t.:..

Sałata Leszek ... !L~~,;;'~"C
...
SkórskiZiemowil....
.
iJ,
Śmiechowski Mie,ba
~ JL«r {)
Żyła Szymon ... ..f'p./~ df.7. ..&
7'

-'Wnl "
."

Załqcznik Nr 2 do Uchwały XXIV / ......./ 2020
Rady Gminy Wilczyce z dnia ..... grudnia 2020 r.
PLAN PRACY
komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i pOI7.ądku publicznego
-

-

Plan pracy - tematyka

Lp.

na 2021 rok.
Kwartal

posiedzeń

l. Opiniowanie uchwał na Sesję Rady Gminy
2. Praca komisji na wniosek Rady Gminy
3. Wyjazdowa praca komisji _ Zapoznanie się ze stanem czystości poszczególnych wsi na terenie Gminy Wilczyce,
stanem dróg i poboczy i rowów. Analizy zasad funkcjonowania gospodarki odpadami.
4 .Spotkanie z przedstawicielami Kół Łowieckich, omówienie działalności Kół na terenie Gminy Wilczycc.

I.

I. Spotkanie z Dyrektorami i nauczycielami szkół w celu omówienia spraw związanych z funkcjonowaniem szkól na
terenie Gminy Wilczyce. Omówienie przeciwdziałań związanych z problemami alkoholowymi i narkomanii.
zadań kultury
2. Spotkanie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia sportowe w celu omówienia form realizowania
fizycznej i sportu w szkołach na terenie Gminy Wilczyce.
Centrum Kultury
3. Spotkanie z pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej w celu omówienia działalności
w Wilczycach oraz sołtysami w celu omówienia działalności w świetlicach wiejskich.

2.

3.

4.

w celu omówienia

I.Analiza i opiniowanie projektu budżetu Gminy Wilczyce na 2022 r.
2. Analiza i opiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2022 r.
Członkowie kom. 'i:
I. Burek Grzegorz .\J2~ ..
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2. Kęsy Anna
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roku.

roku

I kwartał,
w miarę potrzeb w ciągu roku

II kwartał,
w miarę potrLeb w ciągu roku

III t..'Wartal,
w miarę potrleb

I. Zapoznanic się z przygotowaniem szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.
2. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, analiza zadalI realizowanych w 202 ł r.
3. Spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w Dwikozach w celu omówienia spraw związanych
z bezpieczeństwem na terenie Gminy Wilczyce.
4. Spotkanie z Komendantem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych
z bezpieczellstwem przeciwpożarowym na terenie Gminy Wilczyce.

w ciągu
w ciągu

spraw związanych
IV kwartał

Przewoonic c komis"i

w

ciągu roku

Zalqcznik Nr 3 do Uchwal)' Nr XX/V/. ....I2020
Rady Gminy Wilcz.vce z dnia .... grudnia JOlO r.

Plan
L.

Kwartał
I.

t.

w miarę potl7ch
w

ciągu roku.

II.

2.

3.

4.

III.

IV.

Plan lracv
I.Kontrola wydatków w ramach zadal\ zleconych przez Urząd Gminy w zakresie kultury fizycznej 7,1rok 2020 r. Ludowego

Klubu

Sportowego Huragan.
2. Analiza sprawozdania za 2020 r. oraz przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacj i zadań i świadczell przez OPS za 2020 r.
3. Praca komisji na wniosek Rady Gminy.
l. RozpatrLenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2020 r. wraz z opinią Regionalnej
o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za 2020 r.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego.
3. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego.
4. Sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.

Izby Obrachunkowej

l. Przeprowadzenie kontroli 7.a I półrocze 2021 r. w 7.akresie
I) prawidłowości udzielania zamówiell publicznych.
2) ściągalności podatków i opIat na rzecz gminy,
3) udzielania ulg i zwolniel\ w podatku"
4) ściągalności należności za pobór wody i należności gospodarki odpadami,
I. Kontrola wydatków ponoszonych w 1,11,111kwartale 2021 r. w zakresie:
I) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Przeciwdziałania Narkomanii,
2) Funkcjonowania szkoły w Wilczycach,
3) Realizacji zadań przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wilczycach.
4) Inwestycji i remontów.
2. Opiniowanie projektu budżetu Gminy na 2022 rok.
3. Opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce.
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2022 rok.
Członkowie komi ":

I.

Polit Eugeniusz.. ..
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Burek Grzegorz ..
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/V./. ....I2020
Rady Gminy Wilczyce z dnia

grudnia 2020 r.

PLAN PRACY
komisji skarg, wniosków i petycji na 2021 rok.
-

Kwartał

-

Plan pracy - tematyka posiedzeń

Lp.
I.

I. Sprawy bieżące.
2. Praca komisji na wniosek Rady Gminy

J kwartał w miarę potrzeb
w ciągu roku.

2.

l. Sprawy bieżące.
2. Praca komisji na wniosek Rady Gminy

II kwartałw miarę potrzeb
w ciągu roku

3.

4.

III kwartał
- w miarę potrzeb
w ciągu roku

l. Sprawy bieżące.
2. Praca komisji na wniosek Rady Gminy
l.
2.
3.
4.
5.

JV kwartał w miarę potrzeb
w ciągu roku

Sprawy bieżące.
Praca komisji na wniosek Rady Gminy
Analiza i opiniowanie projektu budżetu Gminy Wilczyce na 2022 r.
Analiza i opiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce.
Opracowanie planu pracy komisji na 2022 r.
Członkowie komisji'
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