
UcHwAŁA Nr 270lXXxII/20l0
RADY GMINYW ROŹWIENICY

z dnia 11 marca 2010

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy
RoŹwięnica na 2010 rok.

Działając na podstawie art. 21 ust. 3 i art. 22 ust. l ustawy z dnla
08 marca 1990r. o samorządzie gmirlir1m l Dz- U. z 2001r. Nr I42, poz' 1591

z późntejszymi zmianamt l oraz $ 68 i 74 ust. 3 Statutu Gminy RoŹwienica
/Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z20O4t Nr. 149 poz- 2416/

- Rada Gmin1 uchu ala co następuje:

$ I Zatwierdza plany prac5 Komisji:

1. Rewizyjnej
2. oświaty, Kultury, Sportu i Przestrzegania Prawa
3. ochrony Środowiska' Zdrowia i opieki Społecznej
4. Budżetu i Finansów
5. Rozwoju Gospodarczego

stanowiące załącmiki do niniejszej uchwĄ.

$ 2 Wykonanie uchwaĘ zleca się Wójtowi Gminy Roźwienica

$ 3 Uchwała wchodzi w Ącie z dniem podjęcia.
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TP- Termin

Zał. nr 1 do Uchwały nr 270IXXX]U2010
Rady Gm iny w Roźwienicy

Z dnia 1 1 marca 20 I 0

UwagiL.

t,

PT,AN PR,ĄCY KoMls'n REW]ZY.INEJ NA RoK 2010

Określenie
Czynności

Tematvka

Opracowanie p.ojektu planu pracy
Komisji Rewizyinej na rok 2010.

Kontrola w dziale księgowości
środków pźeznaczonych na
ińłestycie w Gminię Roźwienica

Analiza wykonania budżetu Gminy
Roźwienica za 20] 0 rok. wydanię
opinii oraz wniosku o udzielenie
absolutoriurn wójtowi Cminy'

Styczoń

Kontrola
problemowa

Marzec

Kontrola
Kontrola terenowa inwestycji
prowadzonych przez Gminę

Kontrola refęrató\ł w Urzędzie
Gminv Roźwie.lica

KonIrnla $ } l'or/}.Iania irodlóN Z

budżetu Gminy' pżemaczonych naKonlrola ,--:-'' - : f .-:'
le5nlcl$o $ ( 

'mlnle KoiĄ\lelllca
rroo em'wa id,/id] nr 20 budŻeru Gmin)

Roźwienica na rok 20l0)

Kontrola wykoŹystania środków z
budŹetu Gminy, pŹeznaczonych na
kulfu.ę fizyczną i spoń (dział rr
926 budżefu Grniny Roźwienica na
rok 2009)

spmwozdanię Wó-jta Gminy za
pielwsze póhocze 2010 roku:
- prŻebiegu wykonania rrchwał,
- ze stanu inwestycji ręalizowan}ch
na terenie Gminy Roźwienica.

Kootrola
problęmowa

Posiedzenie

wrzesień _

PźdZiemik
Kontrola

p.oblemowa

Listopad

Kontrola wójta Gminy Roźwienica
7ę stanu:
_ Budżetu Gminy Roź^vienica,
- ze stanu realizowanych inwestycji
na terenie Gminv Rozwienica

Arraliza projektu budżetu Gminy
Roałienicy na rok 20 1 1 .

Posiedzenie
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Załasznik llr. 2 do Uchwały N. 270'xxxll/2010
Rady Gminy w Roź,wienicy

Z dnia i 1 marca 2010 r.

Plan Pracy Komisji
oświaĘ' Kultury, Spońu i Przestrzegania Prawa

na rok 2010

I Kwartał
1. Szczegółorłc omówienie zaplanor,vanych śIodków finansowych w budżęcie Gminy

na 2010 rok, zę szczególnym uwzględnieniem działórv; oświata' kultua' sport'
bęzpięczęńSt\ł'o publicz-ne i ochrona przeciwpożarowa.' 2. Realizacja zadań w zakesie kultury 1iz1cznęj, Sportu i turystyki spotkanie z
osobami odpowiedzia|nymi Za spoń na terenie Gnriny Roź-więnica. Przedstawięnie
realizacji wydatków na LZs i spofi szkolny na 2010 rok, oraz ustalenie
preliminarza wydatkórł na 20 1 0 rok'

3. Biężące opiniowanie projektów uchwał.

II Kwańał
1 . Alaliza wykonania budzetu gminy za 20 1 0 rok. Sprawa absolutodum.
2' Pomoc w organizowaniu Gminnego Festynu z okazji Dnia Dzięcka'
3. opiniowanie projektów uchwĄ przed poszczególnymi Sesjami Rady Gminy.
4' PŹegląd stanu tęchnicznego budy*ów oświatowych.

III Kwartal
1' Ana|iza realizacji budŹetu za I półfoczę 2010 roku'
Ż. Zapoznalie się ze stanem bazy lokalnej i usplzętowieniem jędnostki osP.

_ 3' ocęna bęzpieczeństwa i porządku publicznego na tęręnię Gmin)'. Spotkanię Z

przedstawicielami Policji i OSP.
4. Podsumowanie pracy Komisji.
5. opiniolvanie uchwał przed sesjami.

I wartal
1 . ocęna pma szkół w nowym roku szkolnym 20 1 0-20 1 1 

' 
spotkanie z dyrekorami

szkół.
2. Zapozlanię Komisji z problemem alkoholowym w oparciu o sprawozdanie Pani

Koordynator do spraw rozwią1.wania problemów alkoholoł1'ch.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2011 rok.
4. Analiza, zapozrtanie się z projcktem budżetu na 2010 rok

rtu rlt
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7-ałącznik nr 3 do UchwaĘ nr 270IXXXII/20I0
Rady Gminy w Roźwiedcy

r dnia ll marca 2U10.

PLAN PRACY
KoMISJI ocHRoNY sRoDowISKA ZDRoWIA I oPIEKI sPoŁEcZNEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE ?#f-xT.T Tf,nłATYI(Ą
oDPoWIEDZLĄLNY ZA

ZŁoŻEN|E
MATERIAł,Ów

I Kwańał

II Kwańał

PosiedŻenie

Posiedzenie

1. omówienie i zaopiniowanie pĄektu
budżetu Gminy na 20]0 r i innych
projektów Uchv.ał'
2. Przyjęcie sprawozdania z dŻiałalności
GO?S u za 2009 rok
3. Ana]iza za]esiania nateręn;ę Gminy;
zalesienie w woli Roźwienickiej j
Więckowicach..
4. Bieżące opiniowanje projektów
uchwal dot}cących ochrony
środowiska zdrowia i opieki społecznej-

1 . Arraliza problemórv związanych z
ochloną środowiska na le.enie Gminy'
2. AnaIiza problemów związanych z
opieką społecmą olaz opieką
zdrowotną
3' Bięące opiniowanie projeków
uch\łał dotyczącycb ochlony
środowiska zdrowia i opieki spolecznej.

1' ocenarealizacji zadań w zakesie
ochrony środowiska i opieki społecmej.
2' Analiza wyko.zystania środków
finansowych,
3' Bicżąco opiniowade projęków
uchwał doryczących ochrony
środowiska zdrowia i opieki społeczrej.

l ' Podsumowanie realizacji zadań z
zal(Iesu;
- ochrony środowiska,
- zdrowia,
- opieki społecznej '

2. Analiza załoz€ń budżefu Gminy na
rok 2011 w diałach dotyczących
Komisji.
3' Bicące opitriowanie proiektów
uchwał dotyczących ochrony
środowiska zdrowia i opieki społecznej-

Przewodniczący
Komisji

Przewodniczący
Komisji

lIl Kwart'ł Przewodniczący
Komisji

Przewodniczący
Komisji
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Zał' NI4 do l]chwały ni 270,ryxxly2010
Rady Gminy w Roźwiełicy

zdniall marca20l0r

PLAN PRACY KOMISJI BI]DZETU I FINANSOW NA ROK 2OO9

1 Kwartał
1. Opracowanie planu pracy Komisji narok2010
2' Zapottarie się z Proglamem Współpracy Gminy z organizacjami

Pozarządowymi w 2010 roku.
3. Analiza wykonania budżetu gminy za 2009 tok

II Kwar1ał
1. Arraliza trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom

nie zaliczanym do sektora finansów publicanych nie działających w celu
osiągnięcia zysku'

2. Opiniowanie zmian w budżecie gminy i sprawy bieżące.

IIi Kwartał
1. Analiza wykonania budżetu gminy za 1póhocze 2010'

Zestawienie wydatków na inwestycje:
- drogi
- kanalizacja
- zakończenie budowy szkoĘ w Woli Węgierskiej

'- Ż. Opiniowanie zmian w budżecie gminy i sprawy bieżape

IV Kwartał
1 . Praca nad projektem budżetu gminy na 2011 rok
2. Komisja odbJ.r'va posiedzenie w miarę potrzeb.
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Załącznik nr' 5 do UclNvały NI 270lxxxll/2010
Rady Gminy w Roź-wienicy
Z dnia 1l marca 2010 r.

Plan Pracy Komisji
Rozwoju Gospodarczego

na rok 2010

I Kwartal
1. Analiza projektu budżefu 201 0I. wydanię stosownej opinii.
2. ocena rłTkonania budżetu za 2009r.
3. Planowanie zadanja jnwestycyi.ro-remontowe na 2010r.

'1. Gospodalka leśna

_ ll Kwańał
1. ocena oraz a a]iza realizacji inwełycji wakoaanrch a terenie grdinJ
2. Posiedzenie wyjazdowe komisji w celu zapoznania się z pracami dotyczącyli gospodarki

leśnej '
3' Ana]iza deklaracji złożonych przez osoby pnwne dotyczących podatku od

nieruchomości'
4' Posiedzenie dotyczące spraw problemowych.
5. opiniowanie projektów uchwał dotyczących komisji Rozwoju Gospodarczego.

lll Kwańal
1. Analiza oraz ocena w_Ykonania budżetu za I półtocze 2010.
2. ocena realizacji inwesĘcji na terenie gminy, budowa kanalizacji sanitamej w

miejscowościach; Mokrą Więckoł'ice, Tyniowice, ChoŹów' węgierka, Wola
węgielska, drogi oraz inne inwestycje.

3. Gospodarka leśna'
4' opinie ploięktów uchwały dotyczących Komisji Rozwoju Gospodarczego'
5. Posiędzenie dotyczące splaw ploblemov,ych.

Iv Kwartał
1' opinia Komisji o wysokości s1awek podatków lokalnych na terenie gminy na 2011 .ok'
2' ocena wykonania Żadń inwestycyjnych prowadzonych na telenie gnriny w 2009
3. Opracowanie planu pracy Komjsji na 20i 1r.

4' Posiedzenie dotyczące spraw problemowych'
5' Gospodarka leśna.
6. ocęna stanu technicznego dróg na telęnie gminy' przewidzianych do remontu olaz

nowych inwestycji w roku 201 1 - posiedzenie wyjazdowe.
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