
UCHWAŁA NR 10/II/2018
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 4 grudnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych  Rady  Miejskiej w Praszce na 2019 rok

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r.  poz.994 
) w związku z § 48 ust. 1  Statutu Gminy Praszka   Rada Miejska

u c h w a l a , co następuje:

§ 1. 

Zatwierdza się plany pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2019 rok:

1. Komisji Rewizyjnej – w brzmieniu załącznika nr 1,

2. Komisji Budżetowo-Finansowej – w brzmieniu załącznika nr 2,

3. Komisji Gospodarczego Rozwoju Gminy – w brzmieniu załącznika nr 3,

4. Komisji  Rolnictwa i Ochrony Środowiska – w brzmieniu załącznika nr 4,

5. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej -  w brzmieniu załącznika nr 5.

6. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - w brzmieniu załącznika nr 6.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Łazik
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/II/2018

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 4 grudnia 2018 r.

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

Kontrola rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Praszka.

2. Kontrola zamówień publicznych realizowanych przez Burmistrza Praszki.

3. Badanie dochodów i wydatków budżetowych za 2018 rok, w tym:

- Opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

- Wystąpienie o opinię w sprawie absolutorium za 2018 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

- Wystąpienie do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium dla Burmistrza za 
2018 rok.

4. Kontrola gospodarki nieruchomościami / w tym dzierżawy/.

5. Sprawdzanie realizacji uchwał Rady Miejskiej.

6. Kontrola realizacji interpelacji i wniosków radnych i sołtysów.

7. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.

8. Opiniowanie materiałów na sesje Rady Miejskiej.

9. Podsumowanie rocznej pracy Komisji Rewizyjnej.

10. Bieżąca kontrola realizacji zadań własnych Gminy .

11. Kontrola wykonania zadania przebudowy i rozbudowy pływalni krytej w Praszce.

Id: 2BBC2660-7101-4DCD-A794-72AE6EB843F5. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 10/II/2018

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 4 grudnia 2018 r.

Plan Pracy Komisji Budżetowo - Finansowej na 2019 rok

1. Opiniowanie projektów uchwał będących  przedmiotem głosowania  Rady Miejskiej .

2. Kontrola wykonania  uchwał  w zakresie budżetowo-finansowym.

3. Analiza i opiniowanie  budżetu  gminy na dany rok budżetowy  zarówno po stronie wydatków jak  
i przychodów.

4. Analiza i opiniowanie wykonania  budżetu  za kończący się rok budżetowy  15 kwietnia następnego  
roku.

5. Okresowa analiza działalności  jednostek organizacyjnych gminy w aspekcie budżetowo

- finansowym.

6. Analiza i opiniowanie zmian wnoszonych do budżetu w trakcie jego realizacji.

7. Analiza i opiniowanie wykonania budżetu za pierwsze półrocze danego roku budżetowego do 
20 sierpnia.

8. Kontrola i opiniowanie umów zawieranych przez Gminę  i zapoznawanie się  z planowanymi 
inwestycjami pod względem możliwości  finansowych Gminy.

9. Analiza i opiniowanie wykonania robót wynikających  z umów zawieranych przez  Gminę  oraz 
zapoznawanie się z bieżącym  stanem realizowanych inwestycji.

10. Bieżąca kontrola oraz analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminy, zapewnienie racjonalnego 
planowania, a  także  kontrola efektywnej realizacji polityki budżetowej  Gminy.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 10/II/2018

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 4 grudnia 2018 r.

Plan Pracy Komisji Gospodarczego Rozwoju Gminy na 2019 rok

1. Nakreślenie zadań inwestycyjno-gospodarczych na rok 2019 w oparciu o możliwości budżetowe.

2. Analiza strategii rozwoju i promocji Miasta i Gminy Praszka na rok 2019.

3. Przegląd inwestycji zakończonych i rozpoczętych w roku 2019.

4. Kontrola realizacji zadań i uchwał Rady Miejskiej w Praszce pozostających w zakresie kompetencji 
Komisji.

5. Opiniowanie materiałów, które będą tematem Rady Miejskiej.

6. Bieżąca analiza wniosków komisji.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 10/II/2018

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 4 grudnia 2018 r.

Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2019 rok
Posiedzenia Komisji

1. Opiniowanie materiałów przygotowanych na sesje Rady na posiedzeniach zwoływanych przed każdą 
sesją.

2. Współpraca z sołtysami dla rozwiązywania problemów środowiska wiejskiego, będących
w kompetencjach Rady – w razie potrzeby organizowanie wspólnych narad.

3. Podejmowanie działań i rozpatrywanie spraw w zakresie:

•oceny stanu dróg gminnych, ich remontów i modernizacji;

•prac melioracyjnych i działalności spółek wodnych na terenie gminy;

•zagospodarowania odpadów i odprowadzania ścieków;

•gospodarki gruntami, przekształcania gruntów rolnych na nierolnicze;

•rozwoju infrastruktury na wsi.

4. Nadzór nad realizacją uchwał Rady Miejskiej, szczególnie z zakresu działania Komisji.

5. Nadzór nad realizacją uchwał dot. gospodarki odpadami komunalnymi w celu przygotowania do jej 
udoskonalenia na kolejny okres.

Posiedzenia Komisji

Lp.  Termin Tematyka posiedzeń
1. Informacja o przygotowaniach do realizacji inwestycji zaplanowanych na 
2018 rok (harmonogram)

2. Świetlice wiejskie – koszty ich utrzymania i zagospodarowanie (sposoby 
wykorzystania).
3. Spotkanie z sołtysami.
4. Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy 
Praszka – analiza.
5. Ocena stanu dróg wiejskich po zimie. Propozycje doraźnych remontów 
pozimowych. Posiedzenie wyjazdowe.
6. Możliwości rozwoju gazyfikacji na terenach wiejskich gminy.

1 I Kwartał

7. możliwości skorzystania z dofinansowania do wymiany kotłów 
i modernizacji budynków
1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
2. Dotacje unijne. Analiza możliwości ich pozyskania - określenie celów.
3. Informacja o stanie technicznym oświetlenia wiosek i terenów gminnych.
4. Kanalizacja w gminie - stan obecny, perspektywy poprawy stanu 
skanalizowania gminy.
5. Ochrona środowiska, w tym: - gospodarka odpadami, - utrzymanie czystości 
i porządku.

2
II Kwartał

6. Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy. Możliwości zagospodarowania 
wolnych terenów Gminy.
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7. Ścieżki rowerowe. Możliwości rozwoju na terenie gminy.
1. Analiza i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku: - analiza 
dochodów i wydatków budżetowych, - ściąganie podatków i opłat lokalnych.
2. Ocena stanu dróg wiejskich. Propozycje kompleksowych remontów do 
przeprowadzenia w 2020 roku. Analiza pod kątem możliwości sfinansowania 
remontów z budżetu gminy lub środków unijnych.3 III Kwartał
3. Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy.
1. Informacja o stanie zadań inwestycyjnych.
2. Analiza stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.
3. Analiza złożonych wniosków do projektu budżetu gminy na 2020 rok. 
Wnioski z zebrań wiejskich.

4 IV Kwartał

4. Omówienie projektu budżetu gminy na 2020 rok.
W uzasadnionych przypadkach pod obrady Komisji mogą być wprowadzone inne ważne zagadnienia niż 

przewidziane w planie pracy.
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 10/II/2018

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 4 grudnia 2018 r.

Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej na 2019 rok

1. Omawianie i opiniowanie poszczególnych projektów uchwał Rady Miejskiej w Praszce

i określanie stanowiska w tej sprawie.

2. Opiniowanie projektu budżetu gminy na dany rok budżetowy po stronie przychodów

i wydatków.

3. Szkolnictwo – funkcjonowanie gminnych placówek oświatowych.

4. Ochrona i pormocja zdrowia – podejmowanie działań w zakresie ochrony zdrowia, analiza 
funkcjonowania publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz aptek na terenie gminy.

5. Analiza działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce, Muzeum

w Praszce, Biblioteki Miejskiej w Praszce, świetlic wiejskich, świetlicy terapeutycznej,

Klubu Abstynenta.

6. Podejmowanie działań w zakresie strategii rozwoju sportu i rekreacji w gminie, analiza

działalności klubów sportowych i stopnia wykorzystania gminnych obiektów sportowych.

7. Opiniowanie rocznego kalendarza imprez rekreacyjno-sportowych i preliminarza

wydatków niezbędnych do jego realizacji.

8. Opiniowanie rocznego kalendarza imprez kulturalnych i preliminarza wydatków.

9. Analiza polityki prorodzinnej w Gminie Praszka, analiza działalności Ośrodka Pomocy

Społecznej w Praszce.

10. Podejmowanie działań w zakresie promocji Miasta i Gminy Praszka, dbałość o współpracę

międzynarodową.

11. Analiza Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce.

12. Analiza, opiniowanie i wspieranie programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami

pozarządowymi.

13. Okresowa wizytacja gminnych placówek, organizacji i stowarzyszeń funkcjonujących

w obszarze działania Komisji - w zależności od potrzeb i zaistniałej sytuacji.

14. Kontrola wykonania uchwał Rady Miejskiej w Praszce w zakresie Komisji Oświaty,

Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej.
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 10/II/2018

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 4 grudnia 2018 r.

Plan Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok

1. Zasadniczym przemiotem pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji będzie analiza i opiniowanie 
skierowanych do Rady Miejskiej skarg na działalność Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Analiza i opiniowanie wniosków i petycji składanych przez obywateli.

3. Posiedzenia Komisji będą zwoływane w zależności od potrzeb.

3. Dodatkowo w miesiącu styczniu 2019 r. Komisja przewiduje spotkanie z radcą prawnym Urzędu 
Miejskiego.

4. Opiniowanie materiałów, projektów uchwał, które będą tematem Sesji Rady Miejskiej.

5. Nadzór nad realizacją uchwał Rady Miejskiej, szczególnie z zakresu działania Komisji.
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