	
    U C H W A Ł A  NR  VI/37/11
RADY   GMINY   PACANÓW 
z dnia  07 lutego 2011 r.


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pacanów i komisji problemowych           Rady Gminy na 2011 rok.


 
               Na podstawie art.18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    ( Tekst jednolity z 2001 r. – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.) oraz  § 32,ust.1, § 74,ust.1,                § 105, ust. 1 Statutu Gminy Pacanów  - Rada Gminy Pacanów uchwala, co następuje:


§ 1.

Przyjmuje się roczny plan pracy Rady Gminy Pacanów na 2011 r., zgodnie z załącznikiem    Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.

Przyjmuje się roczny plan pracy komisji rozwoju i socjalnej RG Pacanów na 2011 r.,    zgodnie  z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zatwierdza się roczny plan pracy komisji rewizyjnej RG Pacanów na 2011 r., zgodnie               z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Przewodniczącym komisji Rady Gminy.



§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.




PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Nowicki
                                                                                                                                       Załącznik Nr 1.
PLAN  PRACY
RADY  GMINY  PACANÓW  
NA  2011 ROK.
------------------------------------------------


Lp.
Termin
Tematyka posiedzenia
Uwagi

1.

07.02.2011 r.

-	Zatwierdzenie planu pracy RG i komisji problemowych na 2011 r.
-	Zatwierdzenie Gminnego Programu Rozwiąz. Problemów Alkoholowych na 2011 r.
-	Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy. 
-	Sprawa likwidacji SP Komorów.
-	Sprawy różne.



2.





kwiecień
2011 r.




-	Przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek podległych Radzie Gminy               za 2010 r.
-	Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy i realizacji uchwał RG              za 2010 r.
-	Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla wójta gminy.
-	Sprawy różne.


-	wymagana kontrola komisji rewizyjnej

-       j.w.





  3.

lipiec
2011 r.

-	Ocena realizacji budżetu gminy za                        I półrocze 2011 r.
-	Ocena realizacji zadań inwestycyjnych             za   I półrocze 2011 r.
-	Ocena działalności ZUWiK za I półrocze 2011 r.
-	Informacja o przebiegu „święta bajki”              w 2011 r.
-	Sprawy różne.


-	wymagana kontrola komisji rewizyjnej

-       j.w.


4.

wrzesień
2011 r.







-	Ocena sytuacji organizacyjnej i finansowej gminnej oświaty.
-	Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 2010 r.
-	Sprawy  różne.






5.

listopad /grudzień                  2011 r.


-	I czytanie projektu budżetu gminy            na   2012 r.
-	Ustalenie stawek podatkowych na 2012 r. oraz ewentualnych zwolnień w podatkach.
-	Ustalenie taryf za dostarczanie wody  oraz taryf za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w m. Słupia.
-	Sprawy różne.      
   


  6.

koniec 
grudnia 2011 r.


-	II czytanie projektu budżetu gminy           na 2012 i jego ewentualne zatwierdzenie.
-	Zatwierdzenie zmian w bieżącym budżecie gminy.
-	Ocena sytuacji finansowej gminy.
-	Sprawy różne.


                              
       Ponadto:
                                      
1.	W planie pracy przewiduje się 2-3 sesje nadzwyczajne RG, bez określania ich tematyki.

                                                                                                                           

























                                                                                                                                Załącznik Nr 2.

PLAN  PRACY
Komisji  Rozwoju  Rady Gminy  Pacanów
na 2011rok.
------------------------------------------------------------


Lp.      
Termin
Tematyka posiedzenia 
Uwagi

1.

Styczeń-luty
        


-	Opracowanie planu pracy komisji na 2011 r.
-	Zaopiniowanie planu pracy Rady Gminy              na 2011 r.
-	Zaopiniowanie Gminnego Programu Rozwiązyw. Problemów Alkohol. na 2011 r.
-	Sprawy różne.



2.      

marzec -
kwiecień

-	Rozpatrzenie sprawozdań z działalności jednostek podległych Radzie Gminy za 2010r.
-	Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2010r. i jego zaopiniow.
-	Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2010r.
-	Sprawy różne.



3.










lipiec – sierpień 









-	Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2011r.
-	Ocena realizacji zadań inwestycyjnych za               I półrocze 2011 r.
-	Ocena działalności ZUWiK za I półrocze 2011 r. 
-	Informacja o przebiegu „święta bajki”                    w 2011r.
-	Ocena sytuacji finansowej i organizacyjnej gminnej oświaty.
-	Sprawy różne.


4.

wrzesień –
październik

-	Zgłoszenie propozycji do projektu budżetu na 2012 r.
-	Sprawy różne.



5.

listopad


-	Ustalenie propozycji stawek podatkowych na 2012 r. oraz zwolnień w tym zakresie.
-	Ustalenie taryf za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków do oczyszczalni                w m. Słupia.
-	Zapoznanie się z projektem budżetu gminy na 2012 r.
-	Sprawy różne.



6.

grudzień

-	Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2012 r.
-	Zaopiniowanie zmian w bieżącym budżecie gminy.
-	Ocena sytuacji finansowej gminy.
-	Sprawy różne.




Ponadto komisja będzie poruszać sprawy bieżące gminy.
Oprócz w/w posiedzeń mogą odbywać się dodatkowe posiedzenia, których problematyki, ani terminu nie da się określić w planie pracy.





































                                                                                                                                                    Załącznik Nr 3.


PLAN  PRACY
Komisji  Socjalnej Rady Gminy Pacanów
na 2011 rok.
----------------------------------------------------------

L.p.    
Termin
Tematyka  komisji
Uwagi

1.

Styczeń – luty 


-	Opracowanie planu pracy komisji na  2011r.
-	Zaopiniowanie planu pracy Rady Gminy              na 2011 r.
-	Sprawa likwidacji SP Komorów.
-	Zaopiniowanie Gminnego Programu Rozwiązyw. Problemów Alkohol. na 2011 r.
-	Sprawy różne.



2.     

marzec-
kwiecień

-	Omówienie sprawozdania z działalności jednostek podległych RG za 2010r.
-	Omówienie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2010r.
-	Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2010r.
-	Sprawy różne.



3.












lipiec – 
sierpień











-	Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2011 r.
-	Ocena realizacji zadań inwestycyjnych za    I półrocze 2011r.
-	Ocena działalności ZUWiK za I półrocze 2011r.
-	Informacja o przebiegu „święta bajki”             w 2011r.
-	Ocena sytuacji finansowej i organizac. gminnej oświaty.
-	Sprawy różne.



4.

wrzesień -
październik

-	Ocena bieżącej działalności instytucji kultury.
-	Ocena bieżącej działalności G.K.R.P.A.
-	Zgłoszenie propozycji do projektu budżetu na 2011 r.
-	Sprawy różne.



5.


listopad

-	Ustalenie propozycji stawek podatkowych na 2012 r. i zwolnień                 w tym zakresie.
-	Ustalenie taryf za dostarczanie wody  oraz odprowadzania ścieków do oczyszczalni w m. Słupia
-	Zapoznanie się z projektem budżetu gminy na 2012 r.
-	Sprawy różne.





6.

grudzień

-	Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2012 r.
-	Zaopiniowanie zmian w bieżącym budżecie gminy.
-	Informacja o stanie finansowym gminy.
-	Sprawy różne.




Ponadto komisja będzie rozpatrywać wszystkie sprawy bieżące gminy.
Oprócz posiedzeń zaplanowanych w planie pracy, mogą odbyć się posiedzenia dodatkowe, których problematyki i terminu nie da się przewidzieć w planie pracy.
                                                                                                                                             

                                  






























                                                                                                                                                        
Załącznik Nr 4.

PLAN PRACY
Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Pacanów
na 2011 rok.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------



Lp.
Termin
Tematyka
Uwagi

1.

styczeń – luty 
              

-	Opracowanie planu pracy komisji                   na   2011 r.
-	Zaopiniowanie planu pracy Rady Gminy              na 2011 r.
-	Zaopiniowanie Gminnego Programu Rozwiązyw. Problemów Alkohol. na 2011 r.
-	Sprawy różne.



2.

marzec – 
kwiecień


-	Rozpatrzenie sprawozdań z działalności jednostek podległych RG za 2010 r.
-	Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.                                   i przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla wójta gminy.
-	Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za 2010 r.
-	Sprawy różne.



3.

maj -
czerwiec


-	Kontrola wypłat za prace zlecone                      i z tytułu umowy o dzieło.
-	Kontrola bieżącej działalności GOPS.
-	Sprawy różne.



4.














lipiec- 
sierpień












-	Kontrola stanu zadłużeń z tytułu opłat za wodę i wywóz nieczystości.
-	Ocena realizacji budżetu gminy za  I półr. 2011 r.
-	Ocena realizacji inwestycji za I półrocze 2011 r. 
-	Ocena działalności ZUWiK za I półrocze 2011 r.
-	Ocena sytuacji organizacyjnej                      i finansowej gminnej oświaty.
-	Informacja o przebiegu „święta bajki”            w 2011 r.
-	Sprawy różne.



5.

wrzesień-
październik

-	Kontrola stanu zadłużeń z tytułu podatków.
-	Kontrola zawartych umów inwestycyjnych.
-	Zgłoszenie propozycji do projektu budżetu na 2012 r..
-	Sprawy różne.



6.

listopad

-	Ustalenie propoz. stawek podatkowych       na 2012 r. i zwolnień   w podatkach.
-	Ustalenie taryf za dostarczanie wody         oraz odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w m. Słupia.
-	Zapoznanie się z projektem budżetu               na 2012 r.
-	Sprawy różne.



7.

grudzień


-	Zaopiniowanie projektu budżetu                    na 2012 r.
-	Informacja o sytuacji finansowej gminy.
-	Zaopiniowanie zmian w budżecie gminy.
-	Sprawy różne.




Ponadto w razie potrzeby komisja może zbierać się i rozpatrywać sprawy nie przewidziane     w planie pracy.




















 

