
                 
                                          Uchwała Nr 

Rady Gminy Stoszowice

  z dnia ....................

w  sprawie  przyjęcia  planów  pracy  Rady  Gminy  Stoszowice  i   Komisji  Rady  Gminy  Stoszowice

na 2020 rok.

       Na  podstawie  art.  18  ust.1  i  art.  21  ust.  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990

o samorządzie gminnym                  (t.j..Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm) oraz  § 50 ust. 1

Statutu Gminy Stoszowice przyjętego uchwałą                               Nr VI/43/2019 Rady

Gminy Stoszowice z dnia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Stoszowice

(Dz.  Urz.  Województwa Dolnośląskiego z  2019 r..  poz.  2907) Rada Gminy Stoszowice

uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy  Stoszowice na rok 2020 w brzmieniu

załącznika nr 1 do

            niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się  plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 w brzmieniu załącznika

        nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się plan pracy Komisji  Budżetowej na rok 2020 w brzmieniu

                załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych na rok

2020                               w brzmieniu  załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rolnictwa, Turystyki i Rozwoju Gospodarczego

na rok 2020                          w brzmieniu załącznika nr 5 do niniejszej uchwały

6. Przyjmuje  się  plan  pracy  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  na  rok  2020  w

brzmieniu załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy  Stoszowice oraz

Przewodniczącym  Komisji Rady Gminy Stoszowice.

    

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

do  uchwały  nr   ..............   z  dnia  30  stycznia  2020   roku  w  sprawie  przyjęcia  planów pracy

Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na 2020 r.

Wykonując  dyspozycje  art.  21  ust.  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku

o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2019 r.,  poz.  206 ze zm) oraz § 50 ust.1  Statutu Gminy

Stoszowice przyjętego uchwałą nr VI/43/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie  Statutu Gminy Stoszowice (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego  z  2019 r.  poz.

2907) przedstawia się do zatwierdzenia przez Radę Gminy Stoszowice plany pracy Rady Gminy i

Komisji Rady Gminy na rok 2020 r.

Tym samym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i uzasadnione.



Załącznik nr 1 do

uchwały nr 

z dnia 30.01.2020 r.

PLAN PRACY

Rady Gminy Stoszowice na 2020 r

Prawne ramy planowania pracy

Art.19 ust.2 - Przewodniczący Rady organizuje prace rady i prowadzi jej obrady.

W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania wykonuje jego               
zastępca.

Art.20 ust.1- Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez

Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Terminy w planie pracy Rady Gminy

ustalone przepisami prawa

31.03.2020 r. – termin przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu.

31.05.2020 r.– przedłożenie przez Wójta Gminy Stoszowice Raportu o Stanie Gminy

15.06.2020 r. – przedłożenie wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta.

30.06.2020 r. – termin udzielenia/nieudzielenia / absolutorium Wójtowi.

31.08.2020 r.  – termin złożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

15.11.2020 r. – przedłożenie Radzie Gminy projektu budżetu wraz z załącznikami.

31.12.2020 r. – ostateczny termin podjęcia uchwały w sprawie stawek podatków oraz  

             termin uchwalenia budżetu.



   
Plan Pracy Rady Gminy Stoszowice na 2020 r.

I   KWARTAŁ
1. Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie ferii - oferta jednostek organizacyjnych.
2. Przyjęcie sprawozdań z realizacji Programu Współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami 

pozarządowymi  i  podmiotami,  o  których  mowa  w  ustawie  o  działalności  pożytku  publicznego
i  wolontariacie  w  roku  2019  oraz  gminnych  instytucji  kultury,  przedstawienie  planu  imprez
kulturalnych i sportowych na 2020 r.

3. Omówienie wydatków funduszy sołeckich.
4. Przyjęcie  sprawozdania  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych

stopniach awansu zawodowego w roku poprzednim.
5. Przyjęcie sprawozdań z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
6. Informacja dotycząca działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019.

II  KWARTAŁ
1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019.
2. Raport o stanie Gminy.
3. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice.
4. Informacja Dyrektora Placówki Oświatowej i Dyrektora  GOKSiR, o przygotowaniu placówek  oraz

harmonogramu zajęć wakacyjnych w gminie.
5. Omówienie  działalności  Prezesa  Spółki  Wodociągów  Srebrnogórskich  (koszty,  inwestycje,

potrzeby).
6. Omówienie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych (koszty, inwestycje, potrzeby).

III KWARTAŁ
1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
2. Przyjęcie sprawozdań z działalności wszystkich komisji Rady i Rady Gminy.
3. Omówienie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.
4. Funkcjonowanie  oświaty  na  terenie  Gminy  Stoszowice  (przedszkole,  szkoła  podstawowa  z  filią

w Grodziszczu, gimnazjum ) wyniki w nauce, osiągnięcia.  Ocena placówek oświatowych za rok
szkolny 2019-2020.

5. Omówienie działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (koszty, inwestycje, potrze-
by).

6. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
7. Omówienie gminnej gospodarki nieruchomościami.
8. Omówienie tematyki przedsiębiorczości na terenie gminy.

IV KWARTAŁ
1. Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych za 2019 r.
2. Informacja wykonania dochodów z podatków i opłat lokalnych.
3. Informacja o działalności klubów sportowych.
4. Debata nad projektem budżetu na 2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatkowych na 2020 r.
6. Informacja o stanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 r.
7. Informacja wykonania dochodów z podatków i opłat lokalnych.

Uwaga:

1. Ww. plan jest otwarty będzie uzupełniony o tematy wynikające z bieżącej pracy organów gminy.   

2. Planowane terminy sesji (mogą ulec zmianie) : 30 stycznia 2020 r. , 26 luty 2020 r., 25 marzec 2020 r.,

29 kwiecień  2020 r.,27 maj 2020, 24 czerwiec 2020 r., lipiec – przerwa wakacyjna, 26 sierpień  2020 r.,

30 wrzesień  2020 r., 28 październik 2020 r., 25 listopad 2020 r., 30 grudzień 2020 r.



Załącznik nr 3 do uchwały
nr  z dnia .30.01.2020 r.

PROJEKT PLANU PRACY KOMISJI BUDŻETOWEJ
na rok 2020

Termin posiedzenia:
Tematyka

I kwartał
1.Omówienie wydatków funduszy sołeckich.
2.Informacja o stanie zadań inwestycyjnych realizowanych 
w 2019 r.

II kwartał

1. Omówienie oraz zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2019 rok.
2. Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.
3. Omówienie działalności OSP  za 2019 rok  (koszty, inwestycje, potrzeby).

 

III kwartał
1.Omówienie działalności  GOKSiR za 2019 rok (koszty, inwestycje, potrzeby).
2.Omówienie działalności Wodociągów Srebrnogórskich  za 2019 rok  (koszty, 
inwestycje, potrzeby).
3.Omówienie oraz zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze 
półrocze 2020 r.

IV kwartał
1.Ocena wykonania dochodów z podatków i opłat lokalnych.
2.Debata nad projektem budżetu na rok 2021.
3.Opracowanie projektu planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2021.

Cały rok
1.Opiniowanie projektów.
2.Analiza bieżących spraw gminy.
3.Analiza zmian w budżecie.
4.Sprawy bieżące wynikające z pracy Rady Gminy.

Uwagi: Plan Pracy Komisji należy traktować jako otwarty z możliwością bieżącego wprowadzania nowych tematów.
Plan  Pracy  Komisji  będzie  aktualizowany  o  tematy  wynikające  z  bieżącej  sytuacji,  które  mogą  wystąpić
w trakcie trwania roku, gdzie wymagana jest opinia Komisji  Budżetowej.
Ze względu na złożony charakter zagadnień, posiedzenia Komisji mogą być rozszerzane o dodatkowe spotkania.

  



Załącznik  nr 4 do uchwały 
nr  ........ dnia 30.01.2020 r.

                        PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 
NA 2020 ROK

I  kwartał

1.Przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych Gminy i Gminnych Instytucji Kultury, przedsta-

wienie planu imprez kulturalnych i sportowych na 2020 rok.

2.Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu

zawodowego w  roku poprzednim.

3.Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie ferii- oferta jednostek organizacyjnych.

II kwartał

1. Informacja Dyrektora Placówki Oświatowej i Dyrektora  GOKSiR, o przygotowaniu placówek  

oraz harmonogramu zajęć wakacyjnych w gminie.

III kwartał

1.Funkcjonowanie  oświaty  na  terenie  Gminy  Stoszowice  (przedszkole,  szkoła  podstawowa  z  filią

w Grodziszczu ) wyniki w nauce, osiągnięcia. Ocena placówek oświatowych za rok szkolny 2019-2020.

2. Omówienie działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (koszty, inwestycje, potrzeby).

IV KWARTAŁ

1. Informacja o działalności klubu sportowych. .

2. Analiza zmian w budżecie Gminy

3. Komisja będzie odbywać posiedzenia wynikające z bieżącej działalności Rady Gminy.

CAŁY ROK

1. Opiniowanie materiałów na sesję.

2. Analiza zmian w budżecie Gminy.

3. Komisja będzie odbywać posiedzenia wynikające z bieżącej działalności Rady Gminy.

Uwaga

Plan pracy komisji należy traktować jako otwarty z możliwością bieżącego wprowadzania nowych tematów .

Plan  pracy  komisji  będzie  aktualizowany  o  tematy  wynikające  z  bieżącej  sytuacji,  które  mogą  wystąpić

w trakcie trwania roku, gdzie wymagana jest opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Ze względu na złożony charakter zagadnień, posiedzenia komisji mogą być rozszerzone o dodatkowe spotkania.



Załącznik nr 5 do uchwały

 nr .... z dnia 30.01.2020 r.

        PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, TURYSTYKI I ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO               NA  2020 ROK

I  KWARTAŁ

1.Przyjęcie  sprawozdań  z  działalności  jednostek  organizacyjnych  Gminy  i  Gminnych  Instytucji  Kultury,

przedstawienie planu imprez kulturalnych i sportowych na 2020 rok.

2. Omówienie wydatków funduszy sołeckich.

II KWARTAŁ

1.  Omówienie  działalności  Prezesa  Spółki  Wodociągów  Srebrnogórskich  (koszty,

inwestycje, potrzeby).

2. Omówienie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych (koszty , inwestycje, potrzeby).

III KWARTAŁ

1. Omówienie gminnej gospodarki nieruchomościami.

2. Omówienie tematyki przedsiębiorczości na terenie gminy.

3.  Omówienie  działalności  Gminnego  Ośrodka  Kultury  Sportu  i  Rekreacji  (koszty,

inwestycje, potrzeby) 

IV KWARTAŁ
1.Informacja o działalności klubów sportowych.

2. Komisja będzie odbywać posiedzenia wynikające z bieżącej działalności Rady Gminy.

CAŁY ROK

1.Opiniowanie materiałów na sesję.

2.Komisja będzie odbywać posiedzenia wynikające z bieżącej działalności Rady Gminy.

Uwaga

Plan pracy komisji należy traktować jako otwarty z możliwością bieżącego wprowadzania nowych tematów .

Plan  pracy  komisji  będzie  aktualizowany  o  tematy  wynikające  z  bieżącej  sytuacji,  które  mogą  wystąpić

w trakcie trwania roku, gdzie wymagana jest opinia Komisji Rolnictwa, Turystyki i Rozwoju Gospodarczego.

Ze  względu  na  złożony  charakter  zagadnień,  posiedzenia  komisji  mogą  być  rozszerzone

o dodatkowe spotkania.



Załącznik nr 6 do  uchwały         

nr ........z dnia 30.01.2020 r.

PROJEKT PLANU PRACY KOMISJI SKARG,
WNIOSKÓW i PETYCJI 

na rok 2020

Termin
posiedzenia: Tematyka

według potrzeb 
przez cały rok

1.Rozpatrywanie  skarg  na  działalność  Wójta  i  gminnych  jednostek
organizacyjnych oraz przygotowanie projektu opinii lub odpowiedzi.
2.Rozpatrywanie wniosków i petycji kierowanych do Rady Gminy.
3.Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Komisji
4.Opracowanie planu pracy na kolejny rok.

Plan Pracy Komisji  będzie  aktualizowany o tematy wynikające z bieżącej  sytuacji,  które  mogą
wystąpić                         w trakcie trwania roku, gdzie wymagana jest opinia lub stanowisko
Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
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