UCHWAŁA NR XXX/370/2017
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz.
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz uchwalonego
uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr VI/75/03 z dnia 28 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. –
Pom. z 2015 r. poz. 783) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Gminy Lubicz na rok 2017
stanowiące załączniki do niniejszej uchwały (od l do 5).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

w sposób

określony w § 65 ust. l Statutu Gminy Lubicz.
Przewodniczący Rady Gminy
Hanna Anzel

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/370/2017
Rady Gminy Lubicz
z dnia 27 stycznia 2017 r.
PLAN PRACY
KOMISJI OŚWIATY, KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I RODZINY
RADY GMINY LUBICZ NA ROK 2017
1. Zapoznanie się z kalendarzem imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na
terenie Gminy Lubicz, z wyszczególnieniem

środków z funduszy sołeckich

przeznaczonych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży.
2. Reforma oświaty- analiza stanu przygotowania do planowanej zmiany systemu edukacji.
3. Informacje bieżące dotyczące funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli, podejmowanych zadań i rozwiązań zmierzających do obniżenia
wydatków ponoszonych na działania oświatowe.
4. Ocena wykorzystania i dostępności infrastruktury gminnych obiektów, w tym placówek
oświatowych (wykorzystanie i udostępnianie dla dzieci i młodzieży obiektów i sal
przyszkolnych, gimnastycznych, bibliotek oraz współorganizowanie czasu wolnego dzieci
i młodzieży).
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za 2016r.
6.

Analiza i ocena działalności świetlic środowiskowych działających w Gminie Lubicz.

7. Analiza „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubicz za rok
szkolny 2016/2017”
8. Analiza możliwości wprowadzenia programów wsparcia dla młodzieży.
9. Udział w komisjach wyjazdowych Rady Gminy Lubicz. Przegląd

i analiza stanu

infrastruktury oświatowej, kulturalnej i sportowej w Gminie Lubicz.
10. Prace bieżące zlecone przez Radę Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Hanna Anzel

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/370/2017
Rady Gminy Lubicz
z dnia 27 stycznia 2017 r.
PLAN PRACY
KOMISJI BUDŻETU, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI GMINY
RADY GMINY LUBICZ NA ROK 2017
1. Ustalenie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy na
rok 2017.
2. Omówienie zadań zaplanowanych w Budżecie Gminy na 2017 r.
3. Analiza gospodarki wodno-ściekowej na podstawie danych przedstawionych przez
Spółkę Lubickie Wodociągi.
4. Wypracowanie opinii w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
gminy oraz taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków do systemu kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Lubicz na 2017 r.
5. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.
6. Analiza i przyjęcie sprawozdań finansowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016
7. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2016
8. Komisja wyjazdowa:
- monitoring prowadzonych inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów oraz
budowy dróg i oświetlenia ulicznego
- zapoznanie się z bazą sportową, ze stanem dróg gminnych, powiatowych,
wojewódzkich i krajowych w Gminie w 2017 r.
- zapoznanie się z problemami przedstawionymi we wnioskach mieszkańców.
9. Kompleksowa analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.
10. Analiza rocznego sprawozdania dotyczącego kosztów kształcenia w szkołach.
11. Analiza wykonania zadań budżetowych i aktualnego stanu budżetu za pierwsze
półrocze 2017 r.
12. Zapoznanie się i ocena projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok
2018.
13. Współpraca z pozostałymi Komisjami Rady Gminy.
14. Podsumowanie pracy komisji za rok 2017.
Przewodniczący Rady Gminy
Hanna Anzel

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/370/2017
Rady Gminy Lubicz
z dnia 27 stycznia 2017 r.

PLAN PRACY
KOMISJI SAMORZĄDU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
RADY GMINY LUBICZ NA ROK 2017
1. Bieżąca kontrola utrzymania porządku na terenie gminy:
a) zapoznanie się z informacją w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie
gminy na podstawie sprawozdania z Komisariatu Policji
b) analiza oznakowania dróg (tablice informacyjne, znaki drogowe poziome
i pionowe).
2. Zapoznanie się z realizacją zadań w zakresie remontu dróg gminnych na podstawie
informacji z Zarządu Dróg

Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej oraz

posiedzenie wyjazdowe – objazd gminy.
3. Zapoznanie się z informacją dotyczącą Ochotniczych Straży Pożarnych działających
na terenie gminy, stanem bezpieczeństwa w zakresie p. poż na podstawie sprawozdań
Prezesa i Komendanta Gminnego ZOSP.
4. Opiniowanie projektów uchwał przed sesjami, w tym dotyczących nazewnictwa ulic.
5. Rozpatrywanie spraw i wniosków.
6. Posiedzenia Komisji wg potrzeb.
7. Komisje objazdowe po terenie Gminy wg potrzeb.
8. Podsumowanie pracy komisji za 2017 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Hanna Anzel

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/370/2017
Rady Gminy Lubicz
z dnia 27 stycznia 2017 r.

PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY LUBICZ NA 2017 ROK
1. Wyrażenie opinii o wykonaniu budżetu za 2016 r.
a) sprawdzenie rzetelności sprawozdań
b) analiza realizacji planu:
- dochodów
- wydatków jednostek budżetowych
- wykonania zadań zleconych
- realizacji inwestycji
c) ustosunkowanie się do sytuacji finansowej w tym do:
- wyniku finansowego
- zasadności udzielania dotacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych
- rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- poziomu zadłużenia gminy
d) opracowanie i uchwalenie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z dochodów i wydatków za I-sze półrocze 2017r.
3. Kontrole zlecone przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Hanna Anzel

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXX/370/2017
Rady Gminy Lubicz
z dnia 27 stycznia 2017 r.

PLAN PRACY
KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I TURYSTYKI
RADY GMINY LUBICZ NA ROK 2017
1. Analiza Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (gmina, powiat, województwo).
2. Spotkanie z Referatem Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
– analiza stanu rolnictwa oraz ochrony środowiska na terenie gminy Lubicz
- zapoznanie się z nową ustawą dotyczącą wycinki drzew.
3. Współudział w debacie „Ekologiczna – Zdrowa – Gmina Lubicz” – azbest, oczyszczalnie
ekologiczne, gospodarka odpadami i ochrona przyrody na terenie gminy Lubicz.
4. Agroturystyka i atrakcje turystyczne na terenie gminy Lubicz:
- spływy kajakowe
- agroturystyka
- współudział w organizacji pikników.
5. Udział w komisjach szacowania strat w klęskach żywiołowych – pomoc rolnikom.
6. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Kół Łowieckich Młodnik i Osa:
– szkody spowodowane przez zwierzęta na ziemiach rolnych
– gospodarka łowiecka na terenie gminy.
7. Spotkanie z przedstawicielami Izb Rolniczych.
8. Opiniowanie projektów uchwał przed sesjami.
9. Posiedzenia komisji według potrzeb.
10. Udział w komisjach wyjazdowych Rady Gminy Lubicz – przegląd infrastruktury
związanej z ochroną środowiska.

Przewodniczący Rady Gminy
Hanna Anzel

