UCHWAŁA NR XXXIX/345/18
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2018 rok.
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz § 32 ust. 1 Statutu Gminy Suwałki ustalonego uchwałą Nr
V/45/03 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2003 r. Nr 41, poz. 899, z 2008 r. Nr 305, poz. 3139,
z 2004 r. poz. 3674, z 2016 r. poz. 4650, z 2017 r. poz. 3062) Rada Gminy Suwałki uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się roczne plany pracy stałych Komisji Rady Gminy, stanowiące załączniki Nr 1,
2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/345/18
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 stycznia 2018 r.
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NA 2018 ROK
I KWARTAŁ
1. Opracowanie planu pracy na 2018 rok.
2. Kontrola jakości stanu dróg w okresie zimy.
3. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
II KWARTAŁ
1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok
wraz z opinią RIO oraz informacji o stanie mienia Gminy Suwałk.
2. Opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2017 rok i wystąpienie z wnioskiem do Rady
Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium wójtowi.
3. Kontrola jakości wykonania prac wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy oraz analiza
rocznego sprawozdania z działalności firmy "Wodnik".
5. Kontrola działalności samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury
w Krzywem oraz świetlic jemu podległych.
6. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
III KWARTAŁ
1. Kontrola porządku, czystości i bezpieczeństwa na terenie gminnych plaż i kąpielisk w sezonie
letnim.
2. Przeprowadzenie analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 r., w tym
sprawozdania z jednostek organizacyjnych.
3. Przeprowadzenie analizy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 r.
4. Przeprowadzenie analizy informacji o przebiegu
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r.

wykonania

planu

finansowego

5. Kontrola warunków bytu zwierząt w schronisku z terenu Gminy oraz zrealizowania projektu
adopcji i zapobiegania bezdomności zwierząt.
6. Kontrola przetargów na sprzedaż mienia gminnego.
7. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
IV KWARTAŁ
1. Kontrola postępu wykonania prac inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku.
2. Analiza proponowanych stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2019 rok.
3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne
lata budżetowe.
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4. Wydanie opinii w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok
5. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
Uwagi:
1. Komisja zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do planu pracy.
2. Komisja wykonuje inne zadania zlecone przez Radę Gminy w zakresie kontroli.
3. Komisja dodatkowo opiniuje sprawy przekazywane przez Wójta Gminy i Radę Gminy
Suwałki.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/345/18
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 stycznia 2018 r.
PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARCZEJ RADY GMINY NA 2018 ROK
Zadania stałe, realizowane przez cały rok:
1. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych, zakupu,
dzierżawy i zamiany.
2. Monitorowanie realizacji inwestycji gminnych.
3. Stały przegląd dróg gminnych w zakresie odśnieżania i naprawy nawierzchni.
4. Opiniowanie podań mieszkańców gminy.
5. Opiniowanie sposobu rozpatrzenia wniosków dotyczących
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z postępem prac

miejscowych

planów

6. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
I KWARTAŁ
1. Przegląd dróg gminnych w zakresie odśnieżania.
2. Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Lustracja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
4. Przegląd stanu schroniska dla zwierząt z terenu Gminy Suwałki.
II KWARTAŁ
1. Lustracja stanu dróg gminnych oraz stanu dróg wyremontowanych w roku 2017.
2. Wyrażenie opinii w zakresie planu remontu, modernizacji i budowy dróg gminnych a także
dofinansowania do budowy dróg powiatowych.
3. Monitorowanie realizacji inwestycji gminnych.
III KWARTAŁ
1. Przedstawienie propozycji w zakresie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego
gminy.
2. Przegląd realizacji inwestycji gminnych.
3. Lustracja porządku i czystości wokół jezior, plaż znajdujących się na terenie Gminy Suwałki.
4. Lustracja stanu sieci wodociągowych i hydroforni.
IV KWARTAŁ
1. Przegląd stanu dróg.
2. Lustracja oświetlenia ulicznego w poszczególnych sołectwach.
3. Wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 r.
4. Wyrażenie opinii w zakresie projektu stawek podatków i opłat lokalnych w 2019 r.
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Uwagi:
1) Komisja zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do planu pracy.
2) Komisja dodatkowo opiniuje sprawy przekazywane przez Wójta Gminy i Radę Gminy.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/345/18
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 stycznia 2018 r.
PLAN PRACY KOMISJI SPOŁECZNEJ RADY GMINY NA 2018 ROK
I KWARTAŁ
1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki za 2017 rok.
3. Zapoznanie się z działalnością jednostek kulturalnych na terenie Gminy Suwałki.
4. Opinia w sprawie przyznania nagród sportowcom, działaczom i trenerom z terenu Gminy
Suwałki za osiągnięcia i działalność sportową.
5. Omówienie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez
Gminę Suwałki.
6. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
II KWARTAŁ
1. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za
2017 rok.
2. Sprawdzenie stanu czystości, porządku i bezpieczeństwa na terenie plaż przed rozpoczęciem
sezonu letniego.
3. Sprawdzenie bieżącej pracy szkół i punktów przedszkolnych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Suwałki.
4. Zapoznanie się z działalnością punktów bibliotecznych na terenie Gminy Suwałki.
5. Sprawdzenie realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy
Suwałki - wizytacja schroniska.
6. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
III KWARTAŁ
1. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
2. Działalność jednostek OSP na terenie gminy.
3. Analiza stanu przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego.
4. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
IV KWARTAŁ
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny 2017/2018.
2. Analiza proponowanych stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2019 rok.
3. Zapoznanie z projektem Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok.
4. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
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Uwagi:
1) Komisja zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do planu pracy.
2) Komisja dodatkowo opiniuje sprawy przekazywane przez Wójta Gminy i Radę Gminy.
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