U C H W A L A NR XXI/104/16
RADY GMINY PACANOW
z dnia 05 lutego 2016 r.

w sprawie przyjfcia planu pracy Rady Gminy Pacanow i komisji problemowych
Rady Gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym
( Tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz § 32,ust.l, § 75,ust.l, § 105,
ust. 1 Statutu Gminy Pacanow - Rada Gminy Pacanow uchwala, co nast?puje:

§1
Przyjmuje si? roczny plan pracy Rady Gminy Pacanow na 2016 r., zgodnie z zal^cznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwaly.

§2.
Przyjmuje si? roczny plan pracy komisji rozwoju i socjalnej RG Pacanow na 2016 r.,
zgodnie z zal^cznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwaly.

§3.
Zatwierdza si? roczny plan pracy komisji rewizyjnej RG Pacanow na 2016 r., zgodnie
z zal^cznikiem Nr 4 do niniejszej uchwaly.

§4.
Wykonanie uchwaly powierza si? Przewodnicz^cemu
komisji Rady Gminy.

Rady Gminy i Przewodnicz^cym

§5.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem powzi?cia.
PRZp¥«)DNlCZACy
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Zat^cznik Nr 1.
PLAN P R A C Y
RADY GMINY PACANOW
NA 2016 R O K .
Lp.

Termin

1.

05.02.2016 r.

Tematyka posiedzenia

2.

3.

kwiecieh
2016 r.

czerwiec
2016 r.

-

Uwagi

Zatwierdzenie planu pracy RG i komisji
problemowych na 2016 r.
Sprawy rozne.
Przyj?cie sprawozdania z pracy wojta
i jednostek podlegtych Radzie Gminy
za 2015 r.
Informacja o stanie bezpieczenstwa na
terenie gminy.
Sprawy rozne.

wymagana

Rozpatrzenie i przyj?cie sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z
realizacji budzetu gminy za 2015 r. podj?cie uchwaly.
Podj?cie uchwaly w sprawie absolutorium
dla wojta gminy za 2015 r. z tytulu
wykonania budzetu gminy.
Sprawy rozne.

w>niagana

4.

wrzesieri
2016 r.

Ocena realizacji budzetu gminy za
I polrocze 2016 r.
Ocena realizacji zadah inwestycyjnych
za I polrocze 2016 r.
Sprawy rozne.

5.

listopad /grudzien
2016 r.

I
czytanie projektu budzetu gminy
na 2017 r.
Ustalenie stawek podatkowych na 2017 r.
oraz ewentualnych zwolnieh w podatkach.
Ustalenie taryf za dostarczanie wody oraz
taryf za odprowadzanie sciekow do
oczyszczalni w m. Shipia.
Informacja o stanie realizacji zadah
oswiatowych Gm. Pacanow w roku
szkolnym 2015/2016.
Informacja
dot.
analizy
oswiadczeh
maj^tkowych radnych i pracownikow
samorz^dowych za 2015 r.
Sprawy rozne.

kontrola komisji
rewizyjnej
j.w.

kontrola komisji
rewizyjnej
j.w.

6.

koniec
grudnia 2016 r.

-

I I czytanie projektu budzetu gminy
na 2017 i jego ewentualne zatwierdzenie.
Zatwierdzenie zmian w biez^cym budzecie
gminy.
Sprawy rozne.

Ponadto:
1. W planie pracy przewiduje si? 2-3 sesje nadzwyczajne RG, bez okreslania ich tematyki.

PRZEWqpNJCZ-\CY

Zal^cznik Nr 2.

PLAN P R A C Y
Komisji Rozwoju Rady Gminy Pacanow
na 2016 rok.
Lp.

Termin

1.

Styczehluty

2.

marzec kwiecien

3.

majczerwiec

4.

sierpiehwrzesieh

5.

paidzierniklistopad

Tematyka posiedzenia

-

-

-

6.

grudzien
-

Uwagi

Opracowanie planu pracy komisji na 2016 r.
Zaopiniowanie planu pracy Rady Gminy
na 2016 r.
Sprawy rozne.
Rozpatrzenie sprawozdah z dzialalnosci wojta
jednostek podleglych Radzie Gminy za 2015r.
Sprawy rozne.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
sprawozdania z realizacji budzetu gminy za
2015 r. i jego zaopiniowanie.
Sprawy rozne.
Ocena realizacji budzetu gminy za I polrocze
2016 r.
Ocena realizacji zadan inwestycyjnych za
I polrocze 2016 r.
Sprawy rozne.
Zgloszenie propozycji do projektu budzetu na
2017 r.
Ustalenie propozycji stawek podatkowych na
2017 r. oraz zwolnieh w tym zakresie.
Ustalenie taryf za dostarczanie wody oraz
odprowadzanie sciekow do oczyszczalni
w m. Slupia.
Zapoznanie si? z projektem budzetu gminy na
2017 r.
Sprawy rozne.
Zaopiniowanie projektu budzetu gminy na
2017 r.
Zaopiniowanie zmian w biez^cym budzecie
gminy.
Ocena sytuacji finansowej gminy.
Sprawy rozne.

Ponadto komisja b?dzie poruszac sprawy biez^ce gminy.
Oprocz w/w posiedzeh mog^ odbywac si? dodatkowe posiedzenia, ktorych problematyki, ani
terminu nie da si? okreslic w planie pracy.

Zal4cznik Nr 3.

PLAN P R A C Y
Komisji Socjalnej Rady Gminy Pacanow
na 2016 rok.

L.p.

Termin

1.

Styczehluty

Tematyka komisji

-

2.

marzeckwiecien

3.

maj czerwiec

-

-

4.

sierpiehwrzesieii -

-

-

5.

pazdziernik

-

Opracowanie planu pracy komisji na
2016 r.
Zaopiniowanie planu pracy Rady Gminy
na 2016 r.
Sprawy rozne.

Omowienie sprawozdania z dzialalnosci
wojta i jednostek podleglych RG za
2015r.
Sprawy rozne.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
sprawozdania z realizacji budzetu gminy
za 2015r. i jego zaopiniowanie.
Informacja o stanie bezpieczenstwa na
terenie gminy.
Sprawy rozne.
Ocena realizacji budzetu gminy za
I polrocze 2016 r.
Ocena realizacji zadah inwestycyjnych za
I polrocze 2016 r.
Ocena biez^cej dzialalnosci G.K.R.P.A.
Sprawy rozne.

Zgloszenie propozycji
do projektu
budzetu na 2017r.
Ocena realizacji zadah oswiatowych Gm.
Pacanow w roku szkolnym 2015/2016,
Sprawy rozne.

Uwagi

6.

listopad

-

-

7.

gmdzieh

-

-

Ustalenie
propozycji
stawek
podatkowych na 2017 r. oraz zwolnieh w
tym zakresie.
Ustalenie taryf za dostarczanie wody oraz
odprowadzanie sciekow do oczyszczalni
w m. Shjpia.
Zapoznanie si? z projektem budzetu
gminy na 2017 r.
Sprawy rozne.
Zaopiniowanie projektu budzetu gminy
na 2017 r.
Zaopiniowanie zmian w biez^cym
budzecie gminy.
Informacja o stanie fmansowym gminy.
Sprawy rozne.

Ponadto komisja b?dzie rozpatrywac wszystkie sprawy biez^ce gminy.
Oprocz posiedzen zaplanowanych w planie pracy, mog^ odbyc si? posiedzenia
dodatkowe, ktorych problematyki i terminu nie da si? przewidziec w planie pracy.

Zal^cznik Nr 4.

PLAN P R A C Y
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pacanow
na 2016 rok.
Lp.

Termin

1.

styczeh luty

2.

marzec kwiecieh

Tematyka
Opracowanie
planu pracy
komisji
na 2016 r.
Zaopiniowanie planu pracy Rady Gminy
na 2016 r.
Sprawy rozne.
-

-

3.

maj czerwiec

Uwagi

-

-

Omowienie sprawozdania z dzialalnosci
wojta i jednostek podleglych RG za
2015r.
Kontrola wyplat za prace zlecone
i z tytulu umowy o dzielo.
Opracowanie sprawozdania z pracy
komisji za 2015 r.
Sprawy rozne.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
sprawozdania z realizacji budzetu gminy
za 2015r. i jego zaopiniowanie.
Kontrola stanu zadluzeh z tj^uki oplat za
wod? i smieci.
Kontrola
dzialalnosci
GKRPA
i
wykorzystania srodkow.
Sprawy rozne.
*

4.

sierpieh
-wrzesieh

-

5.

pazdziernik

-

Kontrola biez^cej dzialalnosci GOPS.
Ocena realizacji budzetu gminy za
I polrocze 2016r.
Ocena realizacji zadah inwestycyjnych za
I polrocze 2016 r.
Kontrola
zawartych
umow
inwestycyjnych.
Sprawy rozne.

Kontrola stanu zadluzeh z tytulu
podatkow.
Zgloszenie propozycji
do projektu
budzetu na2017r..
Sprawy rozne.

6.

7.

listopad

-

-

Ustalenie propoz. stawek podatkowych
na 2017 r. i zwolnieh w podatkach.
Zapoznanie si? z projektem budzetu
na 2017 r.
Kontrola wyplat rachunkow z tytulu
delegacji sluzbowych.
Sprawy rozne.

-

Zaopiniowanie
projektu
budzetu
na 2017 r.
Informacja o sytuacji finansowej gminy.
Zaopiniowanie zmian w budzecie gminy.
Sprawy rozne.

grudzien

Ponadto w razie potrzeby komisja moze zbierac si? i rozpatrywac sprawy nie przewidziane
w planie pracy.

