
UCIIWAŁA Nr 34/VIl2011
RADY GMINY ROZWIENICA

z dnia 24lutego 2011r

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komis1i Rady Gminy
Roźwienica na 201] rok'

Działając na podstawie art. 21 ust' 3 i ań. 22 ust. 1 ustawy z dnia
08 marca 1990r. o samorządzie gmirnym / Dz. U. z 2001r. Nr I42'poz,1591
zpóźntejszymi zrrtianami / oraz $ ó8 i 74 ust. 3 Statutu Gminy Roźwienica
/Dz. Urz. Wojei'vództwa Podkaryackiego z Ż001r Nr. 149 poz.2416i

- Rada Cmin; uchrła'a co naslepuje:

$ L Zawierdza pJany pracy Komisji:

i. RewĘjnej,
2. Budżetu i Finansów,
3. Rozwoju Gospodarczego,
4. oświaĘ, Kultury, Sportu i Przestrzegania Prawa,
5. ochrony Srodowiska, Zdrowia i opieki Społecznej.

sta.rowiące załączriki do niniejszej uchwĄ.

$ 2. Wykonanie uchwĄ zleca się Przewodniczacemu Rady Gminy Rońvienica.

$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod.jęcia.



Zał.Nr. 1 do Uchrł'ały Nr 34Ą'I/2011
R"d5 Gln'n1 Rożl' iedca

z dnja 2.ł lutęgo 201 1l

PLAN PARCY KOMISJI REWIZY.TNE.I NA ROK 2011

L.p. Termin określenie
cą'nności

Tema Ęvka U\\ agi

l sń'czeń Kontrola
prcblemowa

Koltrola rv dziale księgowości środków
DlŻeznaczonych na in\l'ęst}'cje w Gminie
Roź*'ienica

Prace nad
projekem
bud'Źetu na
rok 2011.

2. T.utv Posiedzedie opracorł'anie projeku planu pmcy Komisji
Rewiztrej na rok 2011

3. Analiza rł]'konania budŻlrtu Gminy RoŹwien1ca za
2010 rok.Wydanie opinii oraz rvniosk! o
udzielenie lub nieudzielenie absolutorium
wójlowi Gmin]''

l. Kwiecień Kontrola
problemowa

Kont.ola terenowa i]l\.,estlaji pro$ adzonych przez
Gminę Roźlvienica

5. IUaj Kontrola
problemowa

Kontro1a $}torrystania środków Ż budżetu
rnir}. pże,nac/on)ch na le;nicrsolĄ ( m'nie
Roźrłienica (dział nr 20 budżetu Gminy
Roźwienica na rok 20] 0J

6. CŻeruiec Kontrola Kontrola \ł'Ykorł'stania śIodków Ż budżetu
gminy, przeznaczonych na ku]fufę fił'czną i Sport
(dział ff 926 budżetu Gniny Roź$'ienica na rok
20101

1. Lipiec-
sieĘień

Posiedzenie Splawozdanie Wójta Glniny za pienł'sze pół'ocze
2010 roku :

- przebieg \!_konada uchwał,

- ze slanu in\l estycji realiŻowan)'cb na lerenie
Gminy Roźrł'ielica

6. wrŻesień- Kontrola
prcblemo$ a

Kontro]a lefemtu Roz.ń'oju Gospodarczego Gniny
Roź\ł'ienica

9. Listopad Posiedzenie spm1łozdanie Wójta Gminy Roźrł'ienica rv
sprawie budżetu.

- budżet Gminy Roźwięnica,

- in$'estycji prowadzonlch na terenle Gminy
Roźr,ienjca

t0 Grudzień PosiedŻe ie Analiza projektu budżetu Gniny Roź\\ ienica na
rok 2012



zał. Nr' 2 do Uchwaly Nl34/vl/zo77

Rady Gminy Roźwienica

z dnia 24 lutego 2011r.

PLAN PRACY KoMlsJl BUDŹETU l FINANSóW

NA ROK 2011

I Krł'artał:

Opracowanie planu pracy Komisji na 20i i rok.
Zapoznanie się z tlstarł,ę o finansach publicznych
Zapomanie się Programem rł'spółpracy Gminy Roźł'ienica z
organizacjani pozarądorłryui i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 usta\ły z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działa1ności poŻytku
publicznego i o wolontariacie na 201 1 rok
Praca nad projekem budżetu Gminy na 201 1 r' (poprawłi)
opiniowanie projektów Uchwał na Sesje Rady Gminy
Tnlomacja o sytuacji finan.orłej gnin5

II Kwatał;

1. Analiza spĘwu I raĘ podatków i inr-rych opłat lokalnych
2. ArLaliza zaległości podatkowych i imych opłat lokalnych, wobec

Gminy i ich wpĘ'w na budŹet
3. Inlormacja o syruacji finansouql Cminy
4. opiniowanie projektów Uchv.ał na Sesje Rady Gminy
5. Funkcjonowanie GoPS (wypła6'- świadczeń socjalnych)
6. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Gm \ny za 2010

rok

III Krvańał;

1. ocena realizacji wniosków unijnych w roku 201 1

2. ocena zoborviązan w zakresie podejmorł.anych inwestycji i
Iemontów' infbnr-racja Wójta o realizacji zadań inw.esĘcyjn5lch

1.

2.
3.

4.
5.
6.



IV Kwartał:

4.

5.

J.

6.

2.

1.

Informacja Wójta o wydatkach i dochodach Gminy, omz s}.tuacji
finansov'ej Gminy
Ocena realizacji wykorzystania dotacji dla organizacji i
stowarzyszeń, któIe je od Gminy otz)mĄ
opiniowanie projektór.v Uchrvał na Sesje Rady Gminy

Informacja dofycząca fu nkcjonowania klubów sportowych' oraz
inr1'ch stowarzyszeń z terenu Gminy, które otrzymaĘ dotację
Analiza kosŻów funłcjonowania sieci wodno kanalizacy'nq1' rv
roku 2011
Tnlormacja o S}'1uacjj finanso\ęj Cminy
Wnioski do budżetu Gminy na rok 1012
Ulgi i umorzenia podatków i innych opłat lokalnych i ich i.lpĘw na
budżet Grniny.
opiniowanie projektów Uchrvał na Sesje Rady Gminy

J.
4.
5.



Zał' nr 3 do Uchrvałv Nr 34Nv?,011
Rady Grriny Roźrł,ienica

z dnia 24 h.rtego 2011r

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego
na rok 2011

I hł'artał
1. Ana1iza proj ektu budżetu na lok 201 1 i t'ydałlie stosounej opinii.
2. Ocena z \\ykonania budzetu gminy za rok 2010.
3. Analiza planovanych zadan inwestycyjno-|emonto\łTch na 2011 lok'
4' Posiedzenie 1vjazdou'e komjsji w ce1u zapomania się z pracami zrł'iązanpi z

16216jgm go.poda-c.ln raszej gm ny.
5' Wyjazdy konrisji w teren wedłjg potrzeb.

II k'ił.artał
1. Analiza realizacji inwestycji wykonanlch a tercnie gm.iny.
2. Wyjazd komisji celu zapoa'nnia się z pracami dotycząc;mi kanalizacji.
3' Analiza żożonych deklaracji dotycząc.vch podatku od nieruchomości od osób

prawnych.

'{' Posiedzenię konrisji dotyczące sprarł problemolł)ch dotyczących rozwoju gminy
5. opiniowanie projektów uchwał dot"vcŻących Komisji Rozwoju Gospodarczego'
ó. ocena stanu techiczlego drogi grninnej w Clrorzowie po przekopach

kanalizacljnych.

III k\łarta}
l' Analiza i ocena \'ykonania budżetu za I półrocze 2011l.
2' ocena realizacji ir:trłęstycji na relenie gminy w szczegóhości _ oddanie kanalizacji

i drogi.
3. Posiedzenie w-vjazdowe dotyczące gospodarki leśnej.
4' opiniowanie projehólv uclrwał dotyczących Komisji Rozrłoju Gospodarczego.
5' Posiedzenie komisji dotyczących spraw problemoł1ch'

IV L:ł'artał
1' opinia komisj i o wysokości stav.ek podalków i opłat lokalnych na telenie gniny na rok

20r2.
2. ocena ł'r.konania zadań inrvestyc"vjnych plo\ł'adŻonych na terenie gminy w 201 1 roku
3' opraco\ł'anie pianu pracy Komisji Rozv.oju Gospodarczego na 2012rok.
4' Posiedzenie komisji dotyczące spraw plob1emolych'
5. Posiedzenie komisji dotyczące gospodarki leśnej'
6. ocena stan1r technica'ięgo dlóg na telenie gniny przewidzianych do remontu i nowych

i vestycji w 2012 r0Lu - posiedzenie wyjazdowe.

PŹe}odni.Żą.} jady ('iinr



Zał'Nr. 4 do Uchrr'ałv Nr 34NU2D11
Rady Gminy Roźwienica

z dnia 24 lutego 201 1r

Plan Pracy
Komisji oświaĘ'' Kultury Sportu

i Przestrzegania Prawa
Przł

Radzie Gminy w Roźwienicy

I Kwartał

1 ' sczegó}owe omóWienie Zap]ano\Ą'anych srodków finanso\łJch rl, budżecie Gmirry n;L
2011 rok. ze szczególnym urłze1edlieniem działóu'; ostiatą kulture, spoń.
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeci\pożalowa.

2. Praca nad projektem budżetu Gmin]' na lok 2011
3. Realizacja zadan w zakesie ku1tury fizy-cznej, sportu i turystl'ki - spotkanie z osobani

odpowiedzialn1'mi za spoń na tercnie Cmin]r Roźwienica' Przedstawienie realizacji
$Ydatków na LZs i spolt szkolny na 2011 Iok.

4. Plogfam współpracy Gminy Roźrł'ienica Ż olganizacjami poz1rządorł''r'mi i podnriotami
u'Jmienionyni w ań. 3 ust. z dnia 2:l kwietnie 3003 roku o dzialalności poąłku
publica]ego i o \łolontariacie na 201l rok ( Żapoznanje sie i e\Ąentualne propozycje
zmian )

5. Opracowanie planu pracy Konrisji na rok 2011
6. Bieżace opinio\anie projeków uchwał'

II Kwartał
1' AnaliŻa \łykonania budŹetu gminy na 20] 0 lok' Spla\ła absolutorium.
2' PrŻeg]ąd stanu technicznego budynJ<ów oś\łjator\ych.
3. Analiza wykorzyslania ha1i spońowej' przez młodŻież i doros]ych.
4' opiniowanie uchwał przed sesjami.

TTI Kwańał

1' Analiza rea1izacji budżetu za I polrocze 20 ] i .oku'
2. Infomlacja o rea1izacji zadan edukacyjnych 1v tym \ł}niki spmwdzianów końcoqr'ch rv

szkołach podstawow}'ch i ginmaŻiach.
3' Infomac.ja o stanie placówek oswiatowych do rcZpocŻecia IolQ! sŻkolnego'



4. Zapomanie się z pottzebami remonto$ymi i \łlrposażenień szkół, re aI|zowarle zę
środków własnych i budżefu Gminy.
Podsumowanie pracy komisji.
opiniowanie uchwał przed sesjami.

fV Kwartał

ocena prac szkoł w nowym roku szkoln1'm 20] 1-2012, spotkanie z d1.rektonmi szkół'
AnaliŻa dŻiałalności klubów spoltowych
Infomracja Komisjariatu Policji o wykoczeniach popelrionych przez nieletnich oraz
zagrożenia nalkomanią i alkoholizmem dzieci i młodzieży olaz sposoby zapobiegania
tvm zjawiskom.
Przygotowa]ie i Żaopiniowanie wniosków Komisji do budŹetu Gminy na 2012 Iok
Qrracowanie planu pracy Komisji na2012 rok
Ana1iza, zapoznatie się z proi'ektem budżefu na 2012 Iok

5.
6.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

R:iflenic

Z}6,*ń
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