
UCIIWAŁA Nr 707 IXX/2072
RADY GMINY RoŹWIENICA

Z dnia29 marca2012r.

w sprawie zatw'ierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy
Roźwienica na 2012 rok.

) Działając na podstawie art. 21 ust. 3 i a11.22 ust. 1 ustawy z dnia
08 marca 1990r. o samorządzie gminnyn / Dz.IJ. z2a\lr. Nr 142, poz, 159I
zpóźłllejsz1mi zrnianami / oraz$ 68 i 74 ust. 3 Statutu Gminy Roźwienica
lDz. Urz. Wojewódzrwa Podkarpackieg o z 20O4r Nr. 149 poz. 2416/

- Rada Gminy uchwala co następuje:

$ 1. Zafwierdza plany pracy Komisji:

1. RewĘjnej,
2. Budżetu i Finansówo
3. Rozwoju Gospodarczego,
4. oświafy, Kultury, Sportu i Przestrzegania Prawa,
5. ochrony Środowiska' Zd,rovńai opieki Społecznej.

stanowiące załącnti7a do niniejszej uchwĄ.

$ 2. Wykonanie uchwĄ zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy RoŹwienica.

$ 3. Uchwała wchodztw Ęcie z dniem podjęcia.

**M!x{o.""'
Zbigniew Lizak



Zał. Nr l do Uchwały Nr 1o7/W,]2ol2
Rady ominy Roźwienica

z dnla 29.03-2012r.

L.p. Termin określenie
czfnności

TenaĘka

1. SĘczeń Posiedzenie Prace nad projektem budżetu na rok 2012.

2. Luty Posiedzenie opracowanie projektu planu pracy Konisji Rewią,jnej na rok 2012.

3. Marzec Kontrola
problemowa

Kontrola rrealizowanych inwesĘcji boisko ,,oRLIK'' i sieci
kanalizacyjnej we wsi Wola Węgierska i Moka - Zmyślówka. (temrin

r ealizacji marzec 20 12)

4. Kwiecień Kontrola
problemowa

Kontrola wykorzystania środków z budżetu grriny przemaczooychna
kulturę fizyczna i sport.

5. Maj Kontrola
problemowa

Koutrola wykorzystania środków przeaaczonych na fundusze sołeckie za
2011r.

6. Czerwiec Kontrola
problemowa

A::aliza wykonaaia bud'żetu Gminy Roź tenicazaŻDlI rok .Wydanie
opinii oraz wniosku o udzielenie lub nieudzielenie abso1utorium Wójtowi
Gmlry.

Lipiec-
Sierpień

Posiedzenie Kontrola realizacji inwestycji - modemizacja świetlicy
środowiskowej w Roźwienicy i szatni w Rońidenicy (termin

realizacji sierpien 20n).

8. Wrzesień Kontrola
problemowa

Sprawozdanie Wójta Gminy za pierwsze póŁocze 2011 roku :

- przebieg wykonania uchwĄ

_ ze stanu inwestycji realizowanych na terenie Gminy Roźwienica

9. Pździernik Kontrola
problemowa

Kontrola wykorzystania środków z bud'żetu piny przezuaczonych na

oSP w gninie Ro źwienica - wĄtacja pomieszczeń garażowych.

10. Listopad Kontrola
problemowa

Kontrole wy'azdowe w terenie.

11. Grudzień Posiedzenie Analiza projektu bud:żetu Gminy Roźwięnica na rok 2013.



Zał. Nr 2 do UchwĄ Nr 107 /XX]20|2
Rady Gminy Roźwienica

z dńa 29 '03.2012t'

PLAN PMCY KoMIsil BUDżETU I FINANSÓW PRZY MDZIE GMINY

W RoŹWIENICY NA RoK 2012.

i Kwartał:

1. Opracowanie planu pracyKomisji naZOLZrok

?. l, 1c?nad p ro j ekte,n_r,bu 
!_Z gtu G miny na Z O LZ r. (p o p rawki)

a. opiniowanie proiektów Uchwał na śesje Rady Gńiny

II Kwartał:

1. Analiza spływu I raĘ podatków i innych opłat lokalnych

2. opiniowanie projektów Uchwał na Sesje Rady Gminy

3' Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżefu Gminy za
2011rok



III Kwartał:

1. Informacia Wójta o wydatkach i dochodach Gminy, oraz
sytuacji finansowei Gminy

2. Ocena realizacji wykorzystania dotacii dla organizacii i
- gtolvarzyszeń, które ie od Gminy otrzymaĘ
3. Wyko.rzys-tanie środków finansowych w ramach subwencji i

dotacii celowych.
4' opiniowanie projektów Uchwał na Sesje Rady Gminy

IV Kwartał:

1. Analiza kosztów fu nkcj onowania sieci wodno kanalizacyj nei
wrokuZ0L?

!. lnfornlacja o sytuacji finansowei Gminy
3. Wnioski do budżefu Gminy na rok 2013
4. Ulgi i umorzenia podatków i innych opłat lokalnych i ich

wpływ na budżet Gminy.
5. opiniowanie projektów Uchwał na Sesje Rady Gminy



3.

Zał. Nr 3 do UchwĄ Nr l 07,ĄoV20 l 2
Rady Gminy Roźwienica

z dnja 29.Q3.2012r.

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego
n^ rok20L2

I kwańał

1. Analża projekfu bud:Żetu na rok 2012 i wydanie stosownej opinii.
2. ocena z wykoDania budżetu gminy za rok 20l 1 '
3. Aaaliza planowanych zadań inwestycino_Iemontowych na2012 lok.
4. Posiedzenie komisji w celu zapoznanią 5|ę 2 p1ącami związanymi z lozwojem

go spodarczym naszej gnitry.
5. Wyjazdy komisji w teren według potrŻeb.

1.

II lr-wartał

saąlizv redbrcji inwestycji wykonanych na terenie gm.iny kanalizacja ,orĘ Domy
Ludowe.
Wlazd komisji w celu zapoznania się z pracomi dotycącymi adaptacji
pomieszczenia garażowego w starej szkole na świetlicę środowiskową i budowy szatni
w Rońłienicy.
Anallza złożolych deklaracj i dotyczących podatku od nieruchomości od osób
prawnych.
Posie&enie komisji dotycące spraw problemowych dotycących rozwoju piny
opiniowanie projektów uchwał dotycących Komisji Rozwoju Gospo dałczego.
Ocena stanu technicznego drogi odnnej w Chorzowie po przekopach
!ąaa'li zą6f ayg| j po q.imi e 207I/2012

III kwańał

Aaalizą i gqen. wyęonania bud:Źetu za I póhocze 20I2r
ocena realŁacji iawestyg'i na terenie mioy w szczegóLności - budowa szatni
adaptacji garazu na świetlicę środowiskową.
Posiedzenie wyjazdowe dotyczęce gospodalki leśnej.
opiaiowanie projek1ów uchwał doĘcących Komisji Rozwoju Gospodalczego.
Posiedzenie komisji dotycących spraw problemorłych.

rV kwańał

opinia komisji o wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie piny na rok
2013.
ocena wykonania zadań i::westycfinych prowadzonych na terenie pl'iny w 2012 roku
Opracowanie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na 2013 rok.
Posiedzenie komisji dotyczące splaw ploblemowych.
Posiedzenie komisji dotyczące inwestycji na telenie naszej Gminy
ocena stanu technicznego dlóg Da tglenie E]dny ,ocena stanu tecbniczrrego Domów
Ludowych i remiz strażackich - posiedzenie wyjazdowe.

,
przr-odniqń pń omi"y

-Koż*|rfrca.ż<'-12./-
Zbigniew Lizak
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Zał. Nr 4 do Uchwały Nr 107DQv2012
Rady Gminy Roźwienica

z dnta 29.03.2012r.

t.

PIan Pracy
Komisji oświafy' Kultury Sportu

i Przestrzegania Prawa
Prry radzie Gminy w Roźwienicy

2012 rok

I Kwartał

Sczegółowe omówienie zaplanowanych srodków finansowych w bud:Żecie Gminy na 2012
rok, ze szczególnym uwzgiędnieniem działóq oswiaą kuiturą sport, bezpieczensnło
publ'iczne i ochrona przeciwpożarowa_
Praca nad projektem budżetu Gmiuy na rok 2012
Realizacja zadan w zakresie kultury fiqcaej, sportu i turystyki - spotkanie z osobami
odpowiedzialnpni za sport na telenie Gminy Roźwienica. Przedstawienie realizacji
wydatków na LZS i qport szkolny na 2OlŻ tok
Szczegółowe omówienie zagadni eń m"iazutych z likwidacj ą oddziałów przedszkolnych na
terenie grriny Roźwienica.
hformacja o utworzeniu Podkarpackich o#odków Przedszkolnych na tereanie gruny
prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica
Opracowanie planu pracy Komisji na rck 2012
Bieżące opiniowanie pĄektów uchwał

II Kwartał
AnalŁa wykonania bu&etu gminy na 20l l rok. Sprawa absolutońur:.
Przegląd stanu tecbnicznego budynków oświatowych.

4.

5.

2.
3.

6.

7.

1.

2.
3. Analiza wykorzystania hali sportowej oraz boiska orlik przez nłodzieŻ i dorosłych.
4. opiniowanie uchwał przed sesjami.

6. Podsumowanie pracy komisji.
7. opiniowanie uchwał przed sesjami.

1.

2.

3.
4.

5.

III Kwartał

Analiza realizacji budzetu za I póhocze 20 1 2 roku.
Informacja o realizacji zadan edukacyjnych w Ęm wyniki sprawdzianów końcowych w
szkołach podstawowych i gimnazjach.
lnformacja o stanie placówek oswiato*ych do rozpoczecia roku szkolnego.
Zapomanie się z potrzebarrt:, remontowymi i w1posa:Źeniem szkoł, realizowane ze środków
własnych i bu&etu Gminy'
Informacja o realizacji zadań edukacyjnych w działających ośrodkach przedskolnych i
oddziałach zerowych na terenie gminy Roźwienica

Yor*oaniq4d a,7fi cminy
&wigf,{ę6

Zbtgniew Limk



Zał. Nr 5 do UchwałyNr l07 /XX'/20|2
Rady Gminy Roźwienica

z dl:ua29.03.2012r,

L.P. wYsZczEGÓLNIENIE oKREŚLENIE
CZYNNoŚcI TEMATYKA ODPOWIEDZIALNY ZA

zŁoŻB,NIn MATDRIAŁÓW

1 I Kwartał Posiedzenie

1. omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na
2012 r. i innych Uchwał'
2. Ptzyjecie sprawozdar a z działalności GoPS _ u za
201 1 r.
3. Analiza zalesienia na terenie Gminy: zalesienie w Woli
Roźwienickiej i Więckowicach'
4. Bieżące opiniowanie projektów uchwał doĘczącyclr
ocbrony środowiska zdrowia i opieki społecznej.

Przewodrriczący
Komisji

2 II Kwartał Posiedzenie

1. Ana|iza problemów związanych z ochroną środowiska
na terenie Grniny.

*2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał dotyczących
ochrony środowiska zdrowia i opieki społecznej.
3. Analiza wykorzystania środków finansowyclr

Przewodniczący
Komisji



Posiedzenie

l . Analiza problemów związanych z opieką społe czrrą oraz
opieĘ zdrowotną.
2. Podsumowanie realizacji zadań w zakresie ochrony
środowiska i opieki społecznej.
3. Bieżące opiniowanie projektów uchwał dotyczących
ochrony środowiska zdrowia i opieki społecmej.

Przewodniczący
Komisji

Posiedzenie

l. Podsumowanie realizacji zadail, z zakłesu działania
Komisji.
2. Analiza założeń budzetu Gminy na rok 20l3 w dzialach
doĘczących Komisji i innych uchwał
3. Bieżące opiniowanie projektów uchwał dotyczących
ochrony środowiska zdrowia i opieki społecznej '


