UCHWAŁA NR V/35/19
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Poświętne na rok 2019
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r.,
poz. 994, 1000, 1349,1492) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zatwierdza się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Poświętne na rok 2019:
1) Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik Nr 1;
2) Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa stanowiący załącznik Nr 2;
3) Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych stanowiący załącznik Nr 3;
§ 2. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/35/19
Rady Gminy Poświętne
z dnia 18 stycznia 2019 r.
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY POŚWIETNE NA ROK 2019
Na rok 2019 Komisja zaplanowała 13 posiedzeń.
Tematyka posiedzeń dotyczyć będzie następujących zagadnień:
I kwartał
·Przyjęcie planu pracy na 2019 rok
·Analiza sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2018 r.
·Ocena działalności OSP na terenie Gminy Poświętne- wizyta w wybranej jednostce.
·Wyrażenie opinii w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019
·Omawianie zagadnień pod obrady sesji.
·Zaopiniowanie projektów bieżących uchwał.
II kwartał
·Ocena stanu dróg po okresie zimowym –Komisja wyjazdowa.
· Analiza działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz celowości wydatkowania finansowego
na realizacje zadań własnych i zleconych, w tym programu 500+
·Rozpatrzenie sprawozdania z działalności instytucji kultury za 2018 rok
·Kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych z budżetu Gminy Poświętne na sołectwa
Gminy Poświętne za rok 2018
·Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2018 rok wystąpienie o opinię do
Regionalnej Izby Obrachunkowej i przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Poświętne
·Wyrażenie opinii w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
·Omówienie zagadnień pod obrady sesji.
· Zaopiniowanie projektów bieżących uchwał
III kwartał
·Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze.
·Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020
·Opinia w sprawie działalności szkół w roku szkolnym 2018/19
·Kontrola wydatkowania środków pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu za 2018 rok.
·Kontrola pobierania opłat za wynajem świetlic wiejskich na terenie gminy Poświętne za rok 2018 i 2019
·Wyrażenie opinii w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
·Omówienie zagadnień pod obrady sesji.
·Zaopiniowanie projektów bieżących uchwał.
IV kwartał
·Analiza stanu utrzymania czystości i porządku w Gminie
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·Zaopiniowanie stawek podatkowych i opłat na 2020 rok
·Omówienie założeń do projektu budżetu na 2020 rok.
·Kontrola w zakresie zaległości podatkowych , umorzeń odroczeń oraz przesunięcia terminów płatności
przez wójta gminy Poświętne za 2018 i 2019 rok .
·Podsumowanie działalności komisji za 2019 rok
·Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
·Wyrażenie opinii w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
·Omówienie zagadnień pod obrady sesji.
·Zaopiniowanie projektów bieżących uchwał
Komisja zastrzega sobie możliwość zmian realizacji wymienionych zadań w zależności od potrzeb. Plan
może być poszerzony o nowe problemy lub zawężony
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/35/19
Rady Gminy Poświętne
z dnia 18 stycznia 2019 r.
PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETOWO-GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA NA 2019 ROK
I Kwartał
1. Przyjęcie programu pracy na 2019 r.
2. Analiza finansów szkół.
3. Ocena działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r.
4. Ocena realizacji Funduszu Sołeckiego za 2018 r.
5. Opiniowanie projektów uchwał pod obrady sesji.
6. Sprawy bieżące.
II Kwartał
1. Ocena utrzymania dróg po okresie zimowym na terenie gminy - komisja wyjazdowa.
2. Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2018.
3. Ocena działalności GOK, biblioteki, świetlice wiejskie, Koła Gospodyń Wiejskich - zasadność
ponoszonych nakładów finansowych na świetlice wiejskie - wizytacja placówek.
4. Ocena działalności OSP za 2018 r.
5. Ocena działalności organizacji pozarządowych.
6. Omówienie współpracy z Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opocznie oraz
współpracy z Izbą Rolniczą w Opocznie.
7. Opiniowanie projektów uchwał pod obrady sesji.
8. Sprawy bieżące.
III Kwartał
1. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020 - komisja wyjazdowa.
2. Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.
3. Opiniowanie projektów uchwał pod obrady sesji.
4. Sprawy bieżące.
IV Kwartał
1. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2020.
2. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2020.
3. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
4. Analiza ściągalności podatków i opłat lokalnych.
5. Podsumowanie działalności Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa w roku 2019.
6. Opiniowanie projektów uchwał pod obrady sesji.
6. Sprawy bieżące .
Komisja planuje 12 posiedzeń, zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji zadań w zależności od
potrzeb. Plan może być poszerzony o dodatkowe zagadnienia lub zawężony.

Id: B37E25B1-F2FF-4988-8F9F-728135E5B12F. Uchwalony

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/35/19
Rady Gminy Poświętne
z dnia 18 stycznia 2019 r.
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw socjalnych
Skład Komisji:
1. Maciej Szufladowicz - Przewodniczący
członkowie:
2. Zuzanna Szufladowicz
3. Sylwester Malej
4. Marcin Kacprzak
Zadania Komisji:
1. Stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw , do których została powołana komisja.
2. Opiniowanie projektu budżetu gminy na dany rok budżetowy po strome przychodów i wydatków z uwzględnieniem obszaru działań komisji.
3. Sporządzanie analiz ,opinii oraz wniosków w zakresie działań będących przedmiotem prac komisji .
4. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Gminy .
5. Występowanie do Wójta w sprawach zgłoszonych przez wyborców .
6. Szkolnictwo –ocena funkcjonowania oraz wsparcie merytoryczne gminnych placówek oświatowych ( przedszkola , szkoły, stan bazy, zabezpieczenie finansowe
i organizacja pracy ).
7. Służba Zdrowia - zaspakajanie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa oraz ocena funkcjonowania publicznych i
niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.
8. Analiza działalności oraz wsparcie prac Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem i świetlic wiejskich oraz

Gminnej Biblioteki Publicznej. .

9. Analiza i wsparcie funkcjonowania klubów sportowych oraz stopień wykorzystania gminnych obiektów sportowych.
10. Analiza działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem.
11. Analiza wykonania uchwał Rady Gminy w Poświętnem w obszarze działań Komisji d/s Oświaty, Kultury,
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Zdrowia i Spraw Socjalnych .
12. Składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań ze swej działalności .
Zagadnienia do realizacji przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych w roku 2019 .

K.

Zagadnienia pod obrady sesji.

Termin sesji

I

Informacja o organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych
w szkołach w dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku
szk.2018/2019.
Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty ,Kultury ,Zdrowia
i Spraw Socjalnych
na rok 2019 .
Omówienie zagadnień pod obrady sesji.

Styczeń
01.2019.
godz.

K
W
A
R
T
A
Ł

Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
Wykorzystanie obiektu szkolnego na rzecz środowiska lokalnego.
Analiza i ocena wysokości dodatków wyrównawczych dla
nauczycieli za rok 2018.
Omówienie zagadnień pod obrady sesji .
Działalność sportowa na terenie gminy .
Informacja na temat funkcjonowania klubu piłkarskiego .
Wykorzystanie obiektów sportowych i ocena ich dostępności dla
ogółu społeczeństwa.
Omówienie zagadnień pod obrady sesji .
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Luty
02.2019.
godz.

Marzec
03.2019.
godz.

Rodzaj materiałów

Realizujący

Informacje pisemne

Dyrektor ZSS

Sprawozdanie
przewodniczącego
Plan pracy K.Oś.

Przewodniczący Komisji
Ośw.

Sprawozdanie
Informacja

Przewodniczący
Komisji
Dyrektorzy
Skarbnik

Działalność klubu
sportowego .Sprawozdanie
prezesa K.S. Poświętne .

Dyrektor GOK?
Prezes K.S.
Dyr.ZSS
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II
K
W
A
R
T
A
Ł

Lustracja oraz analiza stanu dróg na terenie gminy , po okresie
zimowym , po których dowożone są dzieci do szkół.
Efekty działań podejmowanych przez dyrekcję szkół w związku
z reformą oświaty.
Omówienie zagadnień pod obrady sesji .

Kwiecień
04.2019.
godz.

Objazd dróg lokalnych.

Kierownik ref.

Informacje w/w temacie.

Dyr.ZSS

Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poświętnem oraz
plany zmian org.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Poświętnem za 2018 rok .
Poszukiwania metod wsparcia dla najbardziej potrzebujących
pomocy ze środków zewnętrznych i pochodzenia lokalnego.
Informacja na temat Projektu „Nowe jutro - lepsze jutro”
Analiza Planu Organizacyjnego Szkół i przedszkola na rok
szkolny 2019/2020
Omówienie zagadnień pod obrady sesji .
Działalność placówek kultury na terenie gminy(Gminnej
Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury , Świetlic
Wiejskich , Kół Gospodyń Wiejskich ).
Analiza organizacji zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych w roku
szkolnym 2018/2019 .
Informacja na temat wyników sportowych uzyskiwanych przez
uczniów w odniesieniu do kalendarza sportowego 2018/2019 oraz
sukcesy i osiągnięcia dzieci i młodzieży szkolnej w tym roku
szkolnym .
Informacja na temat projektów realizowanych w szkołach na
terenie gminy.
Informacja na temat wyników sprawdzianów i egzaminów
gimnazjalnych w ZSS
Omówienie zagadnień pod obrady sesji .

Maj
05.2019.
godz.

Sprawozdanie Kierownika
GOZ
Sprawozdanie Kierownika
GOPS

Kierownik GOZ

Plan Organizacyjny pracy
szkół i przedszkola na rok
szkolny 2018/2019

Dyrektorzy

Analiza i opiniowanie
planów pracy, sprawozdań
i innej dokumentacji
(w tym dokumentacji
szkolnej)

Kierownicy jednostek
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Czerwiec
06.2019.
godz.

Kierownik GOPS

Dyrektor ZSS

Sprawozdania.

Projekty uchwał
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III
K
W
A
R
T
A
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IV
K
W
A
R
T
A
Ł

Informacja o stanie przygotowań szkół do nowego roku
szkolnego 2019/2020.
Aktualne Projekty Organizacyjne Szkół na nowy rok szkolny .
Omówienie zagadnień pod obrady sesji .

Sierpień
08.2019.
godz.

Sprawozdanie , Projekt
Organizacyjny Szkół.

Dyrektorzy

Analiza i ocena wyników egzaminu gimnazjalnego
i sprawdzianów w szkołach podstawowych na terenie gminy na
podstawie wyników O K E.
Informacje o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2019 roku .
Analiza finansowa szkół za okres 6 miesięcy .
Omówienie zagadnień pod obrady sesji .
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku
szkolnym 2018/2019 wynikających z art.5a ust.4 Ustawy
o Systemie Oświaty .
Omówienie zagadnień pod obrady sesji.

Wrzesień
09.2019.
godz.

Oficjalne wyniki
z Okręgowych Komisji
Egzaminacyjnych.
Informacje , sprawozdania

Dyrektorzy

Analiza planów naprawczych po sprawdzianach i egzaminach
szkolnych .
Zapoznanie z projektami uchwał budżetowych .
Omówienie zagadnień pod obrady sesji.

Listopad
11.2019.
godz.

Przygotowanie dróg do okresu zimowego
Zapoznanie z planem pracy K.O. na rok 2020
Omówienie zagadnień pod obrady sesji.

Grudzień
12.2019.
godz.

Październik
10.2019.
godz.

projekty uchwał
Sprawozdanie z realizacji
zadań oświatowych.

Skarbnik
Księgowość
Wójt Gminy

Plany naprawcze
Projekty uchwał.

Dyrektorzy
Skarbnik

Informacje

Kier.Referatu
Przewodniczący K.O.

LICZBA KOMISJI ORAZ PLAN PRACY MOGĄ ULEC ZMIANIE , W ZALEŻNOŚCI OD BIEŻĄCYCH POTRZEB
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