UCH WAŁA Nr XLIII / 259/ 18
RADY GMINY STR Z ELEC Z K I
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Strzeleczki na 2018 r.
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875 zm. poz. 2231) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Strzeleczki na 2018 r., stanowiące załączniki nr 1
i nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym komisji.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki

Marek Kaliński
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIII/259/18
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 25 stycznia 2018 r.
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2018 ROK

Lp.

Tematyka posiedzenia - kontroli

1.

1. Sprawozdanie z działalności komisji w 2017 r.
2. Ustalenie planu pracy komisji na 2018 r.
Realizacja wpływów podatkowych, egzekucja
podatków (ilość dłużników, kwoty długu)
i informacja o udzielonych umorzeniach.
1. Kontrola wydatków na organizacje imprez
gminnych i utrzymanie świetlic w 2017 r.
2. Kontrola wydatków na realizację wniosków
zgłoszonych przez TSKN.
3. Kontrola wpływów i wydatków na ośrodek
wypoczynkowy w Dobrej.
1. Kontrola wydatków na LZS:
- rozliczenie dotacji dla organizacji pozarządowej
- wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu
gminy.
2. Kontrola wydatków poniesionych na
działalność OSP.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania Wójta
Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
2. Informacja o stanie mienia gminy.
1.
Kontrola
przestrzegania
ustawy
o zamówieniach publicznych.
2. Kontrola dotacji przeznaczonych na
stowarzyszenia i organizacje pozarządowe:
- wydatki na „Caritas”,
- wydatki na projekty pozakonkursowe.
3. Kontrola naliczania i wykorzystania środków
na profilaktykę uzależnień od alkoholu
i narkomanii.
1. Analiza i zaopiniowanie informacji Wójta
Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2018 r.
2. Analiza zadłużenia gminy oraz prawidłowość
spłaty.
Sprawozdanie z działalności komisji w 2018 r.
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Termin posiedzenia
- kontroli
styczeń

Uczestnicy

luty

insp.ds. podatków,
Skarbnik Gminy

marzec

Dyr. GOK,
Skarbnik Gminy,
kierownik ośrodka

kwiecień

Prezes i gł. księg.
LZS,
Skarbnik Gminy,
Komendant
Gminny OSP,
Kier. Ref. Organ.
i Spraw Obronnych
Wójt Gminy,
Skarbnik Gminy,
kier. referatów
Sekretarz Gminy,
Skarbnik Gminy,
insp. ds. zamów.
publicznych,
podinsp. ds. profil.
alkoholowej

maj

czerwiec

wrzesień

Wójt Gminy,
Skarbnik Gminy,
kier. referatów

październik
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIII/259/18
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 25 stycznia 2018 r.
PLAN PRACY KOMISJI SAMORZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tematyka posiedzenia
1. Sprawozdanie z działalności komisji w 2017 r.
2. Ustalenie planu pracy komisji na 2018 r.
3. Dyskusja nt. formy dotacji z budżetu gminy na
działalność pozarządową TSKN.
4. Diety dla sołtysów.
1. Stan bezpieczeństwa w gminie.
2. Działalność Gminnej Spółki Wodnej w 2017 r.
i plan na 2018 r.
3. Plan działalności GOK w 2018 r.
4. Działalność „Caritas” na terenie gminy.
1. Zapoznanie się z możliwościami pozyskiwania
środków na realizację zadań gminnych
z programów unijnych i innych źródeł.
2. Podział nadwyżki budżetowej.
1. Spotkanie z przedstawicielem ZDW w Opolu.
2. Objazd gminy:
- stan dróg powiatowych i gminnych,
- stan sanitarny parku w Dobrej i w Mosznej,
- stan mostów i przepustów na drogach polnych.
1. Działalność GBP.
2. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania Wójta
Gminy z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
1. Ochrona przeciwpożarowa w gminie.
2. Działalność sportowa w gminie.
3. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2017 r.

Termin posiedzenia
styczeń

Objazd gminy:
- realizacja zadań inwestycyjnych,
- obiekty sportowe,
- świetlice,
- place zabaw
1. Analiza realizacji wpływów podatkowych za
I półrocze 2018 r. z uwzględnieniem udzielanych
ulg i umorzeń w porównaniu z rokiem 2017.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
1. Realizacja zadań wykonanych na ciekach
wodnych.
2. Zapoznanie się ze stanem budowy kanalizacji
sanitarnej w gminie.
3. Informacja o gospodarce odpadami w gminie.
4. Sprawozdanie z działalności komisji w 2018 r.

sierpień
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luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

Uczestnicy
przedstawiciele
DKF,
dyr. GOK,
sołtysi
przedstaw. policji,
przedstaw. PSP
kier. „Caritas”,
przewodn. GSW,
dyr. GOK,
Wójt,
Skarbnik Gminy,
insp. ds. promocji
przedstaw. ZDW,
przedst. starostwa,
inspektorzy UG
kier. GBP, Wójt,
Skarbnik,
kier. referatów
kier. ref. ds. obron.
i oc, kom. gminny
OSP, przew. RG
LZS, koordynator
ds. sportu szkoln.,
kier. GOPS
insp. ds. promocji,
przew. RG LZS,
dyr. GOK

wrzesień

insp. ds. podatków,
Wójt,
Skarbnik

październik

kier. ref. GKiN,
przest.
„Wód
Polskich”, insp. ds.
promocji.
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