UCHWAŁA NR II/ 14/14
RADY GMINY BOĆKI
29 grudnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia planów pracy na 2015 rok komisji stałych Rady Gminy

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.) oraz § 69 Uchwały Nr XVII/115/12 Rady
Gminy Boćki z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boćki (Dz.
Urz. Województwa. Podlaskiego z dnia 22 stycznia 2013 roku, poz. 625) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się plany pracy na 2015 rok stałych Komisji Rady Gminy stanowiące
załączniki od nr 1 do nr 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym poszczególnych komisji.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Rzepniewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/14/14
z dnia 29.12.2014r

PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ na 2015 rok
termin

tematy

I kwartał

1. Rozpatrzenie informacji na temat kosztów związanych ze
zbiorowym zaopatrzeniem w wodę z wodociągu Boćki
2. Analiza sprawozdania z realizacji budżetu gminy i zamierzeń
gospodarczych za 2014 rok, wyrażenie opinii w tej sprawie,
3. Wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy
4. Zapoznanie się z materiałami na Sesję Rady
5. Sprawy bieżące gminy

II kwartał

uwagi

1. Informacja nt. realizacji odśnieżania dróg gminnych w okresie
zimowym 2014/2015 i poniesionych kosztach
2. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi
3. Kontrola realizacji zadania inwestycyjnego montażu i
eksploatacji zestawów solarnych
4. Zapoznanie się z materiałami na Sesje Rady Gminy
5. Sprawy bieżące gminy

III
kwartał

1. Kontrola przeprowadzonych przetargów i odbioru ich
wykonania
2. Zapoznanie się z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy
i stanem zatrudnienia
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półr. 2015
4. Zapoznanie się z materiałami na Sesję
5. Sprawy bieżące gminy

IV
kwartał

1. Przyjęcie wytycznych do opracowania budżetu gminy na 2016
rok
2. Omówienie stawek podatkowych na 2016 rok
3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok
4. Zapoznanie się z materiałami na Sesję Rady
5. Opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok
6. Rozpatrywanie skarg na działalność Gminy i Wójta

Niniejszy plan jest ramowy, dopuszcza się możliwość zwołania posiedzenia w miarę potrzeb
wynikających z działalności organów gminy.

Przewodniczący Komisji
Walentyna Koptewicz

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Rzepniewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/14/14
z dnia 29.12.2014r

PLAN PRACY
KOMISJI FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO na 2015 rok
termin
I kwartał

tematy
1. Analiza wyjazdów samochodów służbowych
2. Informacja nt. funkcjonowania oczyszczalni ścieków.
Ponoszenie z tego tytułu nakładów finansowych.
3. Omówienie strategii inwestycyjnej na najbliższy okres
4. Omówienie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
na terenie gminy na 2015 rok
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2014 r
6. Analiza wykorzystania środków finansowych w 2014 r w
jednostce organizacyjnej GOPS, GOK i Bibliotece
7. Sprawozdanie z realizacji programu Współpracy Gminy
Boćki z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku
8. Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów na Sesję
9. Sprawy bieżące

II kwartał
1. Zapoznanie się z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej
2. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Boćki za 2014 rok
3. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie Boćki za 2014 rok
4. Zapoznanie się ze stanem dróg gminnych po okresie
zimowym oraz wysypisk śmieci (wyjazd w teren)
5. Omówienie projektów organizacyjnych szkół na rok
2015/2016
6. Analiza umorzeń zobowiązań podatkowych. Realizacja
łącznego zobowiązania pieniężnego
7. Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów na Sesję
8. Sprawy różne
III
kwartał

1. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu gminy za I półrocze
2. Analiza wypłacanych świadczeń okresowych przez GOPS
oraz ich zasadność
3. Zapoznanie się z analizą finansową wykonania budżetu za I
półrocze szkół oraz ze stanem przygotowania do
rozpoczęcia roku szkolnego
4. Zapoznanie się z regulaminem Organizacyjnym Urzędu
Gminy i stanem zatrudnienia
5. Realizacja zadań inwestycyjnych przyjętych do wykonania
w 2015 roku (wyjazd w teren)

uwagi

6. Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów na Sesję
7. Sprawy bieżące
IV
kwartał

1. Analiza umorzeń zobowiązań podatkowych. Realizacja
łącznego zobowiązania pieniężnego.
2. Przyjęcie wytycznych do opracowania projektu budżetu
gminy na 2016
3. Omówienie stawek podatkowych na 2016 rok
4. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok
5. Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów na Sesję
6. Opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok
7. Sprawy różne i bieżące gminy

Realizacja poszczególnych tematów może ulec przesunięciu, jak również tematyka posiedzeń
może zostać poszerzona o tematy potrzebujące pilnego rozpatrzenia lub o tematy wynikające
z bieżącej działalności organów gminy.
Przewodniczący Komisji
Krzysztof Bazylewski
Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Rzepniewski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/14/14
z dnia 29 grudnia 2014r

PLAN PRACY
KOMISJI PROMOCJI, KULTURY, OŚWIATY I SPRAW SOCJALNYCH na 2015 r
termin
I kwartał

II kwartał

III kwartał

tematy

uwagi

1. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności GOPS, GOK i
Gminnej Biblioteki za 2014
2. Rozpatrzenie sprawozdania Gm.Kom.Rozw.Probl. Alkoholowych
za 20014r
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za
rok 2014
4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Boćki z
organizacjami pozarządowymi w 2014 roku
5. Zapoznanie się z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów na Sesję
7. Sprawy różne i bieżące gminy
1. Omówienie planu pracy w zakresie prowadzonej działalności
kulturalnej w sezonie letnim
2. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Boćki za 2014 rok
3. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w Gminie Boćki za 2014 rok
4. Wyjazd w teren przegląd świetlic wiejskich w porozumieniu z
Dyrektorem GOK
5. Omówienie projektów organizacyjnych szkół 2015/2016
6. Rozpatrzenie materiałów i projektów uchwał na Sesję
7. Sprawy różne i bieżące gminy
Zapoznanie się z wykonaniem budżetu gminy za I półrocze
Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów na Sesję
Zapoznanie się z informacją na temat przygotowania placówek
szkolnych do nauki w roku 2015/2016
5. Informacja na temat prowadzonej działalności kulturalnej na
terenie gminy
6. Sprawy różne i bieżące gminy
1.
2.
3.
4.

IV kwartał

1. Przyjęcie wytycznych do opracowania budżetu gminy na 2016 r
2. Dyskusja i zaopiniowanie projektu budżetu na 2016 rok
3. Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów na Sesję
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2016
5. Sprawy różne i bieżące gminy
Niniejszy plan jest ramowy, dopuszcza się możliwośd zwołania posiedzenia w miarę potrzeb
wynikających z działalności organów gminy, tematyka może ulec przesunięciu lub może zostad
poszerzona o tematy bieżące.

Przewodniczący Komisji
Marek Skomorowski

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Rzepniewski

