
 

Uchwała Nr IV/22/18 

Rady Gminy Gozdowo 

z  dnia 28 grudnia 2018 roku  

 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Gozdowo na 

2019 rok 

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 5 Statutu Gminy Gozdowo 

zatwierdzonego Uchwałą Nr 198/XX/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 1 lutego 2013 roku  

i zmienionego Uchwałą Nr 300/XXXI/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 lutego 2014 roku 

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 3440) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 Zatwierdzić plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Gminy Gozdowo 

na 2019 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 Zatwierdzić plan pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady 

Gminy Gozdowo na 2019 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej 

uchwały.  

 

§ 3 Zatwierdzić plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 

Publicznego Rady Gminy Gozdowo na 2019 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 

do niniejszej uchwały.  

 

§ 4 Uchwała podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  

w Gozdowie.  

 

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

            

    /-/  Dariusz Śmigielski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) komisje podlegają radzie gminy, przedkładają 

jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. 

 

Na podstawie § 25 ust. 5 Statutu Gminy Gozdowo zatwierdzonego Uchwałą Nr 198/XX/13 

Rady Gminy Gozdowo z dnia 1 lutego 2013 roku i zmienionego Uchwałą Nr 300/XXXI/14 

Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 lutego 2014 roku komisje stałe pracują w ciągu roku zgodnie 

z opracowanym przez siebie rocznym planem pracy, przedłożonym radzie do zatwierdzenia do 

końca roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/22/18 

z dnia 28 grudnia 2018 roku 

 

PLAN PRACY 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA RADY GMINY GOZDOWO  

NA ROK 2019 

Zakres działania Przedmiotem działania komisji są sprawy szczególnie dotyczące 

wydawania opinii o projekcie budżetu, opiniowania sprawozdań  

z wykonania budżetu i finansów gminnych, opiniowania bieżących 

spraw związanych z gospodarką finansową Gminy. 

Lp. Kwartał Zadania 

1. I 

1. Analiza realizacji wydatków budżetowych przez jednostki 

oświatowe funkcjonujące na terenie gminy za I półrocze roku 

szkolnego 2018/2019. 

2. Sprawozdanie z działalności przedszkola w Gozdowie i klubu 

dziecięcego w Gozdowie i Lelicach za 2018 rok.  

3. Informacja Wójta o przygotowanych do realizacji inwestycji 

zaplanowanych na 2019 rok. 

4. Informacja Wójta Gminy o działaniach podjętych w celu 

pozyskania środków zewnętrznych, w tym unijnych na 

finansowanie zadań gminy. 

5. Bieżące opiniowanie projektów uchwał dotyczących budżetu 

Gminy Gozdowo na 2019 rok oraz wszelkich spraw 

związanych z gospodarką finansową gminy. 

2. II 

1. Analiza i ocena wykonania budżetu gminy za 2018 rok. 

2. Analiza działalności i kontrola wydatków budżetowych przez 

jednostki organizacyjne gminy. 

3. Bieżące opiniowanie projektów uchwał dotyczących budżetu 

Gminy Gozdowo na 2019 rok oraz wszelkich spraw 

związanych z gospodarką finansową gminy. 

3. III 

1. Analiza windykacji należności (podatki i opłaty lokalne) oraz 

wielkości umorzeń i przesunięć terminów płatności za  

I półrocze 2019 roku.  

2. Analiza wykorzystania środków zaplanowanych w budżecie 

gminy na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za  

I półrocze 2019 roku. 

3. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku. 



4. Kontrola realizacji inwestycji gminnych pod względem 

finansowo-rzeczowym. 

5. Bieżące opiniowanie projektów uchwał dotyczących budżetu 

Gminy Gozdowo na 2019 rok oraz wszelkich spraw 

związanych z gospodarką finansową gminy. 

4. IV 

1. Analiza realizacji uchwał Rady Gminy w zakresie budżetu  

i finansów podjętych w 2019 roku. 

2. Polityka podatkowa gminy, w tym wyrażenie opinii w sprawie 

uchwał podatkowych. 

3. Analiza i opiniowanie projektu budżetu gminy na 2020 rok. 

4. Podsumowanie pracy komisji za rok 2019 rok. 

5. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok. 

6. Bieżące opiniowanie projektów uchwał dotyczących budżetu 

Gminy Gozdowo na 2019 rok oraz wszelkich spraw 

związanych z gospodarką finansową gminy. 

 

Komisja zastrzega sobie prawo zmiany planu pracy w trakcie roku, z uwagi na 

możliwość pojawienia się nowych zagadnień.  

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

            

    /-/  Dariusz Śmigielski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/22/18 

z dnia 28 grudnia 2018 roku 

 

PLAN PRACY 

KOMISJI ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH  

RADY GMINY GOZDOWO  

NA ROK 2019 

Zakres działania Przedmiotem działania są sprawy szczególnie dotyczące oświaty  

i kultury gminnej, sportu, zdrowia i opieki społecznej oraz promocji 

Gminy. 

Lp. Kwartał Zadania 

1. I 

6. Analiza i ocena funkcjonowania Biblioteki Gminnej  

w Gozdowie z Filią w Lelicach za 2018 rok. 

7. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gozdowie dotycząca wielkości środków 

własnych gminy na dożywianie dzieci w szkołach, na 

zapomogi i usługi opiekuńcze za 2018 rok. 

8. Informacja Kierownika SPZOZ w Gozdowie o zawartych 

kontraktach na 2019 rok.  

9. Informacja o planowanych działaniach kulturalno-

oświatowo-sportowych na terenie gminy w 2019 roku.  

2. II 

4. Sprawozdanie Kapelmistrza Młodzieżowej orkiestry dętej  

w Gozdowie z działalności orkiestry za 2018 rok i zapoznanie 

z planami na 2019 rok. 

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Pieśni  

i Tańca „Gozdowianie” za 2018 rok. 

6. Omówienie spraw związanych z organizacją XX edycji 

konkursu „Piękna, funkcjonalna i bezpieczna zagroda 2019”. 

7. Informacja dyrektorów szkół o wynikach pracy dydaktyczno-

wychowawczej w roku szkolnym 2018/2019.  

3. III 

6. Informacja Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Gozdowie dotycząca funkcjonowania 

Zakładu za I półrocze 2019 roku. 

7. Informacja na temat realizacji zadań publicznych 

realizowanych w ramach Programu Współpracy Gminy 

Gozdowo z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku. 

8. Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do 

rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.  



9. Plany organizacyjne placówek oświatowych na rok szkolny 

2019/2020. 

10. Informacja Kierownika GOPS na temat świadczeń rodzinnych 

i alimentacyjnych oraz dodatków mieszkaniowych w 2019 

roku. 

11. Informacja Kierownika GOPS na temat realizacji zadań 

gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej. 

4. IV 

7. Wyrażenie opinii w sprawie uchwał podatkowych i projektu 

budżetu gminy na 2020 rok.  

8. Podsumowanie pracy komisji za rok 2019 rok. 

9. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok. 

 

Komisja zastrzega sobie prawo zmiany planu pracy w trakcie roku, z uwagi na 

możliwość pojawienia się nowych zagadnień.  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

            

    /-/  Dariusz Śmigielski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/22/18 

z dnia 28 grudnia 2018 roku 

PLAN PRACY 

KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA 

PUBLICZNEGO RADY GMINY GOZDOWO  

NA ROK 2019 

Zakres działania Przedmiotem działania są sprawy szczególnie dotyczące zagadnień 

związanych z rolnictwem i ochroną środowiska, gospodarki wodnej 

oraz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy. 

Lp. Kwartał Zadania 

1. I 

10. Informacja na temat stopnia zaawansowania prac związanych 

z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych na 2019 rok. 

11. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Gozdowie za 2018 rok. 

12. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Gozdowie  

o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy za 

2018 rok. 

13. Informacja Komendanta ZOSP o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na terenie gminy za 2018 rok. 

14. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy na koniec 

2018 roku. 

2. II 

8. Informacja przedstawicieli Powiatowej Izby Rolnej na temat 

działalności za 2018 rok. 

9. Informacja na temat działalności Spółki Wodnej na terenie 

Gminy za 2018 rok oraz zapoznanie z planami na 2019 rok. 

10. Informacja na temat stopnia zaawansowania prac związanych 

z budową instalacji fotowoltaicznych oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy. 

11. Informacja na temat zaawansowania prac związanych  

z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Gozdowo. 

3. III 

12. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Gozdowie  

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie 

Gminy za I półrocze 2019 roku.  

13. Informacja Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej na temat prac remontowo-porządkowych 

wykonanych na terenie Gminy Gozdowo w 2019 roku oraz 

zapoznanie ze stanem przygotowania do sezonu 2019/2020. 

14. Informacja na temat realizacji programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Gozdowo w 2019 

roku. 



15. Informacja na temat zadań inwestycyjnych zrealizowanych  

w 2019 roku, z uwzględnieniem zadań w ramach funduszu 

sołeckiego.  

16. Informacja w zakresie gospodarki stałymi odpadami 

komunalnymi. 

4. IV 

10. Wyrażenie opinii w sprawie uchwał podatkowych i projektu 

budżetu gminy na 2020 rok. 

11. Podsumowanie pracy komisji za rok 2019 rok. 

12. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok. 

 

Komisja zastrzega sobie prawo zmiany planu pracy w trakcie roku, z uwagi na 

możliwość pojawienia się nowych zagadnień.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

            

    /-/  Dariusz Śmigielski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


