
Uchwała Nr XXXIX / 289 / 10 
Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia  5 lutego  2010 roku 

w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  Komisji  Rady  Gminy  w Biesiekierzu na rok
2010

Na   podstawie  art. 21 ust. 3 ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.
420,  Nr  157,  poz.1241),  oraz  §  49  ust  3  Statutu  Gminy  Biesiekierz  (  Dz.U.  Woj.
Zachodniopomorskiego z 13 czerwca 2003 r. Nr 49, poz. 814 ) – Rada Gminy uchwala, co
następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego stanowiący załącznik
nr 1 do uchwały, plan pracy Komisji ds. Społecznych i Oświaty stanowiący załącznik nr 2 do
uchwały oraz plan pracy  Komisji  Organizacyjno  -  Prawnej  stanowiący załącznik nr  3 do
uchwały. 

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym poszczególnych Komisji Rady Gminy.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 r. 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Lach



 Załącznik  Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/289/10
 Rady Gminy w Biesiekierzu

 z dnia 5 lutego 2010 r.

PLAN PRACY

Komisji Bud żetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Biesiekierz na rok 2010

I KWARTAŁ

- opracowanie  sprawozdania z działalności Komisji za rok 2009;
- opracowanie planu pracy na rok 2010;
- prace związane z wykonaniem budżetu za rok 2009 – analiza i ocena;

II KWARTAŁ

- analiza  arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych pod względem skutków
finansowych;
- analiza  sprawozdawczości z wykonania budżetu za I kwartał 2010 r.;
- analiza i ocena wykonania zadań z GFOS i GW  za 2 lata wstecz i dalsze prace nad
wykonaniem budżetu  za 2009 r. – przygotowanie opinii Komisji;

III KWARTAŁ

- ocena przygotowania i realizacja zadań  inwestycyjnych zatwierdzonych w budżecie  roku
bieżącego – wykorzystanie środków zewnętrznych;
- ocena wykonania budżetu za I półrocze  2010 roku.

IV KWARTAŁ

- analiza założeń finansowych do projektu budżetu na rok 2011 – uchwały „okołobudżetowe”;
- podsumowanie pracy Komisji w mijającej kadencji 2006-2010;

Ponadto Komisja na bieżąco będzie analizowała i opiniowała projekty  uchwał  leżące w jej
kompetencji wnoszone pod obrady na Sesję.
Komisja  wykonywała będzie inne prace zlecone przez Radę Gminy.

Przewodnicząca Komisji 

 /-/ Ewa Sak 



 Załącznik  Nr 2
 do Uchwały Nr XXXIX/289/10

 Rady Gminy w Biesiekierzu
 z dnia 5 lutego 2010 r.

Plan pracy Komisji ds. Społecznych i Oświaty na 2010 r.

Termin posiedzenia
 Komisji - miesiąc 

Zagadnienia do opracowania i omówienia Uwagi
Goście zaproszeni

I
kwartał

Luty
Marzec

Marzec

1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji  na 2010 r.
2. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2009 r., potrzeby w zakresie działalności
społecznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na pomoc dzieciom i młodzieży
oraz w zakresie systemu świadczeń socjalnych.
Stan bezrobocia w Gminie Biesiekierz.
3. Sprawozdanie z działalności GKds.RPA – środki na przeciwdziałanie
alkoholizmowi i ich wykorzystanie. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
Program działania na 2010 r. – zaopiniowanie.

P.N.Leśniewicz 

II
kwartał

Kwiecień
Kwiecień

Maj

Czerwiec

Czerwiec

1. Ocena realizacji budżetu gminy za 2009 r.
2. Ocena działalności Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz wraz z Filiami.
3.  Komisja  wyjazdowa – kluby i świetlice – ocena działalności – wspólne
spotkanie z prowadzącymi  świetlice. Wspólne spotkanie z Komisja Budżetowa
RG – skutki  finansowe  działalności klubów i świetlic.
4.  Wspólny  z Radą Gminy objazd całej Gminy – zaopiniowanie dokonań i
wyodrębnienie potrzeb.
5. Sytuacja oświaty na terenie Gminy – omówienie i zaopiniowanie projektów
org.szkół, potrzeby inwestycyjne i remontowe. Wspólne  spotkanie z dyrektorami
placówek oświatowych. 

Dyrektor Biblioteki
Insp.UG.

M.Gawłowski

Dyrektorzy placówek
oświatowych

III
kwartał Wrzesień

1. Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego – praca Komisji  w terenie,
objazd placówek oświatowych, zapoznanie się  z problemami.
2.  Zapoznanie się z informacją o rozpoczęciu roku szkolnego.
3.  Ocena przebiegu sezonu letniego – informacja o sposobie spędzania wolnego
czasu przez dzieci i młodzież w czasie wakacji. Wyjazdy oraz zajęcia w miejscu
zamieszkania.
4.  Analiza informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. 

IV
kwartał

Październik

Październik

Październik

Listopad

1. Ocena bezpieczeństwa publicznego w Gminie, stanu bezpieczeństwa p.poż. oraz
na wypadek klęsk żywiołowych;
2. Ocena realizacji gminnego programu utrzymania czystości i porządku  oraz
utylizacji mat.niebezpiecznych
3. Ocena funkcjonowania informacji  turystycznej oraz realizacji planu imprez
kulturalnych;
4.  Raport o stanie oświaty za rok 2009/2010.

Dyrektorzy placówek
oświatowych

Komisja ds. Społecznych i Oświaty  będzie na bieżąco zajmować się opiniowaniem projektów uchwał,
zgłaszanymi do Komisji sprawami i problemami. Komisja na  wszystkie spotkania zaprasza
Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Jana Lach. 

Przewodnicząca 
 Komisji ds. Społecznych i Oświaty

/-/ Wanda Kamyk 



 Załącznik  Nr  3
 do Uchwały Nr XXXIX/289/10

 Rady Gminy w Biesiekierzu
 z dnia 5 lutego 2010 r.

PLAN PRACY
Komisji  Organizacyjno-Prawnej Rady Gminy

na rok 2010

1. Komisja  działa  w  zakresie  uprawnień  określonych w § 49 i § 53 ust. 5 Statutu 
 Gminy.

2. Komisja  będzie  odbywać minimum jedno posiedzenie w miesiącu dla omówienia 
 bieżących spraw związanych z realizacją   zadań   Rady Gminy i komisji Rady 
 Gminy.

3.  Przed każdą Sesją Rady Gminy , Komisja  rozpatrzy projekty uchwał  i 
 przeanalizuje  materiały merytoryczne  wnoszone na  Sesję pod  względem oceny 
 ich kompletności i merytorycznego przygotowania.

4.  W 20109 roku Komisja   analizować będzie  w  szczególności  sprawy :

 a) wykonywania  przez radnych obowiązków  i wykorzystania swoich uprawnień,

 b) zgodności działań organów jednostek pomocniczych Gminy z uregulowaniami 
 Statutu Gminy i statutów sołectw,

 c) oceny realizacji   podejmowanych przez Radę Gminy  uchwał,

 d) współdziałania z  Wójtem Gminy w sprawach organizacji pracy Rady , obsługi 
 Rady i przygotowania materiałów na  Sesję,

 e) współdziałanie z  samorządami sołeckimi  oraz  Młodzieżową  Radą  Gminy,

5. Komisja może odbywać  wspólne  posiedzenia  z  innymi  Komisjami  Rady w 
 przypadku konieczności  przygotowania  wspólnych kontroli ,oceny materiałów na 
 Sesję  bądź ocen  realizacji   programów  przyjętych  przez  Radę. 

 6. Plan pracy Komisji pozostaje  tematycznie otwarty –  dający  możliwość 
 uwzględnienia  tematów wymagających pilnego rozpatrzenia.

 Przewodniczący Komisji

 /-/ Jan Lach 


