
UCHWAŁA NR XXII/113/2016
RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2017 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 
446, 1579) Rada Gminy w Świerczowie uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza przedłożone przez komisje Rady Gminy plany pracy na 2017 rok:

- Plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej -  Załącznik Nr 1,

- Plan pracy Komisji Budżetu  -Załącznik Nr 2,

- Plan pracy Komisji Rolnictwa i Infrastruktury -Załącznik Nr 3,

- Plan pracy Komisji Społecznej-Załącznik Nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym poszczególnych komisji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Janas
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Załącznik Nr 1 

Uchwały Nr XXII/113/2016 

Rady Gminy w Świerczowie  

z dnia 29 grudnia 2016 roku              

 

PLAN PRACY I KONTROLI 

 KOMISJI REWIZYJNEJ na 2017 rok     

                                . 

 

Lp. 

 

Termin 

 

              Tematyka posiedzenia i kontroli 

 

 

1. 

 

luty 

 

 Kontrola dokumentacji przetargów przeprowadzonych w 2016 roku 

 Kontrola załatwianych skarg i wniosków kierowanych do Wójta Gminy w 

2016 roku. 

 Kontrola dot. udzielonych dotacji i wydatków na działalność LZS i OSP za 

2016 r. 

 Kontrola wydatkowanych środków Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

 Sprawy różne. 

 

 

 

2. 

 

 

marzec  

 Gospodarowanie mieniem gminy z uwzględnieniem czynszów za lokale 

mieszkalne i użytkowe. 

 Kontrola w zakresie przeprowadzonych inwestycji w 2016 roku. 

 Kontrola wydatkowania funduszu sołeckiego za 2016 r. 

 Kontrola wyjazdów służbowych – Urząd i jednostki organizacyjne za 2016 

r. 

 Sprawy różne. 

 

 

3. 

 

maj  
 Zaopiniowanie sprawozdania finansowego za 2016 rok. 

 Przygotowanie wniosku komisji w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Świerczów na podstawie przeprowadzonych kontroli. 

 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy. 

 Kontrola w zakresie ulg i umorzeń w 2016 roku. 

 Sprawy różne. 

 

 

4. 

 

czerwiec 
 Opinia w sprawie budżetu za 2016 rok. 

 Informacja nt. gospodarki odpadami i ściekami na terenie gminy 

Świerczów. 

 Sprawy różne. 

 

5. 

 

Wrzesień 
 Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. 

 Kontrola zadłużenia gminy (kredyty, pożyczki) za I półrocze 2017 roku. 

 Kontrola podziału subwencji oświatowej na poszczególne placówki. 

 Sprawy różne. 

6. Październik  Kontrola stanu przygotowań do sezonu zimowego 2017/2018 obiektów 

użyteczności publicznej i dróg. 

 Środki finansowe przeznaczone na kulturę (GOK i GBP) ze szczególnym 

uwzględnieniem zakupu zbiorów bibliotecznych i funkcjonowaniem 

świetlic wiejskich. 

 Sprawy różne. 

 

 

7. 

 

 

listopad 

 

 Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych. 

 Kontrola prawidłowości gospodarowania mieniem gminy w zakresie zbycia, 

dzierżawy i wynajmu w 2017 r. z wyłączeniem czynszu za lokale 
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komunalne. 

 Sprawy różne. 

  

 

8. 

 

Grudzień 
 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 Projekt budżetu gminy na 2018 rok. 

 Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok. 

 Sprawy różne. 

 w miarę potrzeb    

  Inne kontrole zlecone przez Radę Gminy. 
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Załącznik Nr 2 

Uchwały  Nr XXII/113/2016 

Rady Gminy w Świerczowie  

z dnia 29 grudnia 2016 roku              

 

 

 

 

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU na 2017 rok  
 

 

                                                          
                                . 

 

Lp. 

 

              Tematyka posiedzenia  i kontroli 

 

 

Termin  

 1.  Analiza dochodów gminy w zakresie przyznanych dotacji  

     i subwencji ogólnej za 2016 rok. 

 Finansowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

     Alkoholowych za 2016 rok. 

 Sprawy różne. 

 

luty 

2.  Opinia w sprawie budżetu za 2016 rok.  

 Informacja nt. gospodarki odpadami i ściekami na terenie gminy Świerczów 

 Sprawy różne. 

czerwiec 

3.  Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.  

 Analiza wydatków budżetowych na cele społeczne ( dodatki mieszkaniowe 

,zasiłki rodzinne) 

 Sprawy różne. 

 

 

wrzesień 

4.  Opinia w sprawie podatków i opłat lokalnych. 

 Sprawy różne. 

 

listopad 

5.  Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 Zaopiniowanie budżetu na 2018 rok. 

 Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok. 

 Sprawy różne. 

 

grudzień 

6.  Informacja o zmianach w budżecie wynikających z kompetencji Wójta Gminy. wg potrzeb 
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Załącznik Nr 3 

Uchwały Nr XXII/113/2016 

Rady Gminy w Świerczowie  

z dnia 29 grudnia 2016 roku              

 

 

 

 

               PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA I INFRASTRUKTURY 

                                                        na 2017 rok 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

              Tematyka posiedzenia   

 

 

 

Termin  

   1. 
 Informacja nt. działalności Inspekcji Ochrony Roślin w Namysłowie. 

 Informacja nt. działalności Związku Pszczelarzy z terenu gmin Świerczów. 

 Sprawy różne. 

  

 

Luty 

 

2.  Opinia w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok. 

 Informacja nt. gospodarki odpadami i ściekami na terenie gminy Świerczów. 

 Sprawy różne. 

 

 

czerwiec 

3.  Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. 

 Informacja nt. działalności Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w 

Namysłowie. 

 Analiza działalności Gminnej Spółki Wodnej z uwzględnieniem stanu cieków 

i urządzeń wodnych na terenie gminy. 

 Informacja nt. działalności Izby Rolniczej w Opolu. 

 Sprawy różne. 

 

 

wrzesień   

4.  Opinia w sprawie podatków i opłat lokalnych  

 Sprawy różne. 

 

 

listopad 

5.  Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 Zaopiniowanie budżetu na 2018 rok. 

 Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok. 

 Sprawy różne. 

 

 

 

grudzień  
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Załącznik Nr 4 

Uchwały Nr XXII/113/2016 

Rady Gminy w Świerczowie  

z dnia 29 grudnia 2016 roku              

 

 

                  PLAN PRACY KOMISJI SPOŁECZNEJ na 2017 rok   

                                                          
                                . 

 

Lp. 

 

              Tematyka posiedzenia  i kontroli 

 

 

Termin  

 

 1. 
 Podział środków na sport i imprezy w gminie. 

 Oferta zajęć placówek oświatowych w okresie ferii zimowych. 

 Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia. 

 Sprawy różne. 

luty 

 

 

 

2. 

       

 Opinia w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok. 

 Informacja nt. gospodarki odpadami i ściekami na terenie gminy Świerczów. 

 Sprawy różne. 

  

 

czerwiec 

4.  Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. 

 Analiza funkcjonowania oświaty. Wizytacja przygotowania placówek 

oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.  

 Analiza funkcjonowania świetlic wiejskich. 

 Wizytacja obiektów sportowych, placów zabaw, przystanków autobusowych. 

 Sprawy różne. 

wrzesień 

 

   4. 

 

 Opinia w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2018 rok. 

 Zapoznanie się ze stanem przygotowań do zimy osób starszych i samotnych 

zamieszkałych na terenie gminy. 

 Sprawy różne 

 

 

 

listopad 

  

  5. 
 Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 Zaopiniowanie projektu budżetu na 2018 rok. 

 Zaopiniowanie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 Opracowanie planu pracy komisji na rok 2018 rok. 

 Sprawy różne. 

 

grudzień 

 

 

 6. 

 

 Inne opinie wynikające z przedmiotu działania komisji. 

 

wg potrzeb 
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