UCHWA A NR 291/13
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji sta0ych
Rady Gminy Opatówek na 2013 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Opatówek
uchwala, co nast*puje:

§ 1. Zatwierdza si* plany pracy komisji sta.ych Rady Gminy Opatówek na 2013 rok,
stanowi ce za. czniki nr nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwa.y.

§ 2. Wykonanie uchwa.y powierza si* Wójtowi Gminy Opatówek.

§ 3. Uchwa.a wchodzi w 0ycie z dniem podj*cia.

Za04cznik nr 1
do Uchwa0y Nr 291/13
Rady Gminy Opatówek z dnia 26 marca 2013 r.

PLAN PRACY
Komisji Bud8etu, Finansów, Za0o8e; i Planów Gospodarczych
oraz Porz4dku Publicznego Rady Gminy Opatówek na 2013 rok
L.p.

Tematyka

1.

Opracowanie planu pracy Komisji na 2013 r.
Sprawozdanie z pracy komisji za 2012 rok.

2.

Ocena wykonania bud0etu za 2012 r.
Informacja Wójta o odroczeniach, umorzeniach i zwolnieniach
podatkowych w 2012 r.

Terminy
stycze -marzec

kwiecie -czerwiec

maj -pa dziernik

3.

Wizyta w stra0nicach OSP z uwzgl*dnieniem przegl du
sprz*tu p.po0. stanowi cego w.asno78 Gminy Opatówek.

4.

Bezpiecze:stwo i porz dek publiczny na terenie gminy.

5.

Analiza wykonania bud0etu za I pó.rocze 2013r.

6.

Informacja Wójta o stanie przygotowa: do zimy 2013/2014
oraz dot. realizacji zada: z zakresu gospodarki odpadami.

listopad

7.

Opiniowanie uchwa. bud0etowych. Kontrola wydatków
inwestycyjnych, remontowych, itp.

ca y rok

wrzesie

Porz dek pracy komisji mo0e ulec zmianie w zwi zku z zadaniami wynikaj cymi z
bie0 cych potrzeb oraz zmian prawnych.

Za04cznik nr 2
do Uchwa0y Nr 291/13
Rady Gminy Opatówek z dnia 26 marca 2013 r.

L.p.

Plan pracy Komisji O>wiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Rady Gminy Opatówek na 2013 rok
Terminy
Dzia ania

1.
2.

Ustalenie planu pracy Komisji na 2013 rok
Przegl d placówek o!wiatowych, kulturalnych, zdrowia oraz
obiektów sportowych pod k tem:
- ustalenia aktualnych stanów technicznych wizytowanych
obiektów,
- zebrania niezb&dnych potrzeb w zakresie remontów
- zebrania niezb&dnych potrzeb w zakresie wyposa'enia
- zebranie informacji od rodziców i uczniów w zakresie
niezb&dnych potrzeb w placówkach o!wiatowych wg. w/w
- analiza (ocena) wykonania bud'etu w dzia,ach: o!wiata, kultura,
zdrowie i sport za 2012 rok

I
na
bie' co

3.

Podsumowanie wizytowanych obiektów, o których mowa w pkt 3:
- zebranie wniosków
- ustalenie hierarchii potrzeb i mo'liwo!ci ich finansowania
- skierowanie okre!lonych wniosków pod obrady Rady celem
podj&cia stosownych uchwa,

na
bie' co

4.

Analiza projektu za,o'e0 bud'etowych w odniesieniu do:
o!wiaty, kultury, sportu i zdrowia na 2014 r.
Bie' cy wspó,udzia, w rozwi zywaniu problemów wyst&puj cych
w nadzorowanych dzia,ach w odniesieniu do:
- zagadnie0 materialnych ( regulaminy wynagrodze0)
- zagadnie0 socjalnych ( stypendia itp.)
oraz wyra'anie opinii w odniesieniu do zalece0 i dzia,a0 jednostek
szczebla nadrz&dnego i wynikaj cych z aktów ustawowych ( o ile
b&dzie to niezb&dne)
Wspó,udzia, Komisji w organizacji obchodów "Dnia Edukacji
Narodowej", Dnia Dziecka itp. (o ile zajdzie potrzeba)
Spotkanie z dzia,aczami Klubów sportowych z terenu gminy
Opatówek n/t aktualnych zagadnie0 'ycia sportowego w gminie.

XII

5.

6.
7.
8.

Uwagi

na
bie' co

na
bie' co
V - VI

Aktywna wspó,praca z GOPS w sprawach nieletnich oraz z
na
przedstawicielami policji w celu zwi&kszenia bezpiecze0stwa
bie' co
dzieci.
Uwaga:
Zak,ada si& mo'liwo!B poszerzenia ka'dego posiedzenia komisji o sprawy bie' ce
oraz mo'liwo!B zwo,ania posiedze0 doraCnych niezb&dnych do zaj&cia okre!lonych stanowisk
wobec podejmowanych uchwa, Rady Gminy oraz decyzji Wójta.

Za04cznik nr 3
do Uchwa0y Nr 291/13
Rady Gminy Opatówek z dnia 26 marca 2013 r.

PLAN PRACY
Komisji Infrastruktury Technicznej i Inwentaryzacji
Rady Gminy Opatówek na 2013 rok

Lp.
1.

Tematyka

Termin realizacji

Opracowanie planu pracy Komisji na 2013rok.
Sprawozdanie z dzia.a: Komisji w roku 2012.
stycze:- marzec

2.

Podsumowanie zimowego od7nie0ania dróg oraz
sprawy zwi zane z napraw ubytków po okresie
zimowym.

3.

Omówienie inwestycji wykonywanych w bie0 cym
roku- szczególnie dot. zbiornika w Sza.e.

kwiecie: -czerwiec

wrzesie: -listopad
4.

Podsumowanie pracy komisji.

grudzie:

5.

Inne sprawy bie0 ce wynikaj ce z pracy Urz*du
Gminy.

ca.y rok

Za04cznik nr 4
do Uchwa0y Nr 291/13
Rady Gminy Opatówek z dnia 26 marca 2013r.

PLAN PRACY
Komisji Mieszkaniowej Rady Gminy Opatówek na 2013 rok

Lp.
1.

Tematyka

Termin realizacji

Opracowanie planu pracy Komisji na 2013rok.
stycze:-marzec

2.

Sprawozdanie z pracy Komisji w 2012 roku.

3.

Analiza bie0 cych potrzeb w budynkach
komunalnych; niezb*dnych napraw i remontów.
Kontynuacja prac zwi zanych z wieloletnim
programem sprzeda0y lokali mieszkalnych;
- sukcesywna sprzeda0 lokali,
realizacja tych zada: zgodnie z podj*tymi uchwa.ami.

4.

5.
6.

7.
8.

Realizacja zada: z zakresu Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy.
Wypracowanie stanowiska w sprawie mo0liwo7ci
wprowadzenia odp.atnych prac (m.in. porz dkowych)
jako alternatywa sp.aty zaleg.o7ci przez najemców
mieszka: komunalnych.
Analiza zaleg.o7ci czynszowych, ich analiza i podj*cie
odpowiednich dzia.a: w celu ich wyegzekwowania.
Inne sprawy bie0 ce wynikaj ce z potrzeb Rady
Gminy, Komisji, Wójta Gminy, rozpatrywanie
wniosków, wizje lokalne.

kwiecie:listopad

grudzie:
ca.y rok

