
UoHWAŁA Nr 1 93/xxl/2009
RADY GMINY w ROZWENICY

z dnia 26 marca 2006r.

wsprawie uchwalen;a planów pracy Komisji Rady Gminy RoŹwienica na rok 2009

Na podstawie ań. 18aust'1i4iat1.21 ust.3 ustawyzdnia8marca 1990 r' o samożądzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz S 68 i 74 ust.3 Statutu Gminy
RoŹwienica (Dz' Uz. Woj' Podkarpackiego Nr 149, poz.2416\'

Rada Gminy w RoŹwienica uchwala' co następuje:

s 1.uchwala się plany pracy Komisji:

1. Rewizyjnej
2' Budżetu iFinansów.
3' Rozwoju GospodarcŻego'
4' ochrony srodowiska, zdrowia i opieki społecznej.
5' oświaty' Kultury' spońu iPŻestŻegania Prawa.

stanowiące załączniki do niniejszej uchwały'

s 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy RoŹwienica'

s 3' Uchwała wchodzi w źycie z dniem podjęcia.



Zał' nr l do UchwĄ rE l93lxx]]2o09
Rady gmily w Roźwienicy
z óAia26 rnarzec 2oo9 tok

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNE 
' 

NA ROK 2OO9

Tcrmin -określenie
f

Tcmatyka
Cryoności

Ęracowanie projektu planu prary
I 
Komisji Rewizyjncj na rok 2009.

Kontrola w dziale księgowości
śodków przcaaczonych'a
inwestycie w Gminie Roźwienica

Amliza wykonania budżetu
Gminy Roźwienica za 200E rok'
wydaDio opinii oraz wniośku o
udzielenie absolutońum wóitowi
Gminy.

Kontrola trenowa ilwcstycji
prowadzonych przez Gminę
Roźwienica

I

1

L"ty Kontrola
problemowa

KontrolaKuecren

Końrola
Problomowa

Kontrola
problemowa

Posiedzenie

sprawozdanie wójta Gminy Ża
pierwsze ńhocze 2009 roku:
- przebiąu wykonania uchw"d,
- ze stanu inwesfyoji

Gminy Roźwienicy na rok
2oro I I

Kontrola
problemowa

rcalizowanych ra terorie Gminy
Roźwienica. l ]

I

Kontrola referalow w Urzdzie
cmin} Roń|'ieoica

Kontrola Wóita Gmilvi_.łi*;*i-J"' !

- Budzetu crnrny Roż$icnica-
Posiedzenic

- Budzetu Gmńy Roźwienicą
- ze stanu real izorł al;_c b

inrĄestycji na rerente cminy 
IRozwienica 
I

Ąnaliza projeku budżetu l
-
I 10

KontTola wył orzystania środków 
l

z budzen Gmiry. przeznaczonycb 
I

na lcśnictwo w Gmini€
Roźwicnica (dział nr 20 budżetu 

]

GmiDy Rożvienica na rok 2009) 
]

Kontrola wykorzrstania śrcdlrów 1

z budźetu Gminy' przeznaczonych l

Listopad

Posiedze ie

C C u,'u'n'



.-*. :qr 2 do Uchwatu nr 193/)O(V2009
ła# GminY w Roźwienicy

z dt:'ia 26 marca 2009 r

I KwaTtał
1. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2009
2. Zapomanie się z Programem WspóĘracy Gminy z organizacjami

Pozarządowymi w 2009 roku.
3. Arraliza wykonania budżetu gminy za 2008 rok]

'IT Kwańał
l. Analiza trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiołom

nie zaliczanym do sektora finansów publicnych nie działających w celu
osiągnięcia zysku.

2. opiniowanie anian w budżecie gminy i sprawy bieżące.

Itr Kwartał
l . Analiza wykonania budżrtu gminy za I pć:kocze Ż009 .

Zestawienie wydatkÓw na inweslycje:
- drogi
- kanalizacja
- zakończenie budowy szkoły w Woli Węgierskiej

2. opińowanie zmian w budzecie grniny i spraxy bieĘce

IV Kwartał
1. haca nad projel1em budżetu gminy na 2010 rok
2 ' Komisja odb1vra posiedzenie w miarę potr7eb.



zał- Nr 3 do UchwĄ Nr 193Do(V2009 r
Rady Gminy w Roźurieńry

z dnia 26 n&ca 2009 r.

Plan Pracy Komisji
Rozwoju Gospodarczęo na 2009 r.

I Kwańal

1' Analiza projektu bu&etu 2009 r Wydaltie stosown€'j opinii'
2- ocena wykonania budŹ€fu za 2008 r
3. Planowanie zadania inwestycyjno remontowe na 2009 r.

4- Gospodarka leśna
Il Kwańal

1. Ocena oraz aralizz realizacji inwestycji wykonanych na terenie gminy.
2' Posiedzeńe wyjazdowe komisji w celu zapoznania się z pracami dotyczącymi gospodarki

leśnej.
3 ' Analiza dektaracji złożnnych przez osoby prawne dotyczących podatku od nieruchomości.
4' Posiedzenie dotyczące spraw problemowyoh.
5- opiniowanie projektów uchwał doĘczących komisji Rozwoju gospodarczego.

m Kwańał

1- Analiza oraz ocena wykonania budzefu zaIpińroczn2ao9 r.

2. oc€na realizacji inwestycji na terenie gminy, budowa szkoły w Woli Węgierskiej, budowa
mosfu na rzece Mleczka w woli Roźwienickiej' drogi oraz inne inwestycje'

3' Gospodarka leśna'
4. opinie projektów uchwał dorycących Komisji Rozwoju Gospoda'czego.
5 ' Posiedz€nie dotyczące spraw problemowych'

Iv Kwańał

l. opinia Komisji o wysokości stawek podatków loka|nych na terenie gminy na 2010 ą
2' ocena wykonania zadń inwestycyjnych prcwadŻonych na tercńe gminy w 2008 r
3. Opracowanie planu prac Komisji na 2010 r.

4' Posiedzenie dotyczące spraw problemowych'
5. Gospodarka leśna.
6' ocena stanu technicznego dróg na terenie gminy przewidzianych do remorrtu oraz norłych

ifivęstycji w roku 2010 posiedzenie wyjazdowe'

0 c a(C'LLŁle('



załącznik flr 4 do Uchwały nr l93lxxv2009
Rady Gminy w Roźwienicy

z ó^ia 26 rt'afca 2oo9r'

. PLAII PRACY
KoMISJI ocHRoNY sRoDowIsKA?DRowIA I oPIEI sPoŁEczNEJ

ODPOWIEDZIU ]

OI(RESIJNIE
CZYNNOSCI

WYSZCZEG
ór,nmnn

| łlrwzł 
]

7ł 'o7'F'Nlr'
MATERIALÓWll

I

I Kwartal Posie&enie

II Kwartł Posicdzenie

I Kwanał Posiedzenie

lV Kwartal Prxiedzenie

TEMATYKA

1- omówienie i zaopiniowanie pĄel1u
budżęfu c'niiy na 2008 r. i imych
projeków Uchwal'
2. prŻyjęci€ sprawozdania z działabości
GOPS u za 2008 rok
3. AnaJiza zalesiania na trrenie Gminy:
zalesienie wWoli Roźwienickiej '
4' Bieące opiniowanie projeków uchw3l
dotyczących ochrony śIodowiska zdrowia

l . Analiza problemów związanych z
ochroną śrcdowiska na terenie gniny'
2' Aia|izĄ pró}.etJnów zaęĄzĄiych2
opieĘ spoIeczrą orzz opieką zdrowotĘ'
3' Bieżące opiniowanie projeków uchwał
dołcŻących ockony środov{iska zdmwia
i opicki społccacj.

1. octna r€alizac'ii zadali w zakresie
ochrony środoY/iska i opieki społccznej'
2. AnalŁa wykorzysta'ia ś'odków
ffneosowych,
3' Bieące opiniowanie projeklów
uchwał dotycących ochrony środowiska
zdrowia i cpieki społecznej'

1' Podsumowanie realizacji zadań z
za.kresu:
- ochrony śrcdowisĘ
- zdrowią
- opieki społecznej-
2. ŃĄliĄ zĄłożc(bndżctsr Gminy na rok
2010 w dzialach dotycz4.ych Komisji.
3. Bieące opiniowanie projekńw uch*ał
dotycąaych ocbrony środowiska zdrowia
i opicki społecznej'

Przewodniczący
Komisji

Przewodniczący
Komisji

Przewodniczący
Komisji

0 O"tru ut((



Zał. nr 5 do Uchlłah nr 1,93/XXI]2009.
Rady Gminy iv Roźwienicy

Z dnia26 marca2009 r.

Plan Pracy
Komisji oświaty' Ku|tury, sportu

i Przestrzegania Praw Prry Radzie Gminy
w Roźwienicy na 2009 rok

I Kwartał
l. Szczegołowe omówienie zaplanowanych środków finansowych w budżecie

Gminy na 2009 rok, Ze szczególnym uwzględnieniem działów: - oświata,
Kultura, Sport, Bezpieczeństwo Publicme i ochrona Przeciwpożarowa.

2. Zebranie informacji na sesje oświatowe.
3. Reahzacja zadai w zakresie kulhrry fizyczne| sportu i turystyki - spotkanie z

osobami odpowiedzialn1'rni za spoń na terenie Gminy RoŹwienica,
przedstawienie realizacji wydatków na LZS i spoń szkolny na 2009 rok, oraz
ustalenie preliminarza wydatków na 2009 rok.

4. Bieżące opiniowanie projektów uchwał.

II Kwańał
1. Analiza wykonania bud'Żetu gminy za 2009 rok. Sprawa absolutorium.
2. Pomoc w organizowaniu ominnego Fesqłru z okazji Dnia Dziecka

w..........................
3. Ocena zaawansowania prac i dotrzymania terminu realizacji inwestycji

oświatowych na terenie Gminy.
4. opiniowanie projektów uchwał przed poszczególnymi Sesjami Rady Gminy.

IlI Kwartał
-. l. Arraliza realizacji budżetu za I póhoczę 2009 roku.

2. Zapoznani,e się ze stanem bazy lokalowej i usprzętowieniem jednostki oSP
3. ocena Bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.

Spotkanie z przedstawicielami Policji i OSP
4. Podsumowanie pracy Komisji.
5. opiniowarrie uchwał przed sesjami.

IV Kwańał
1 . ocena prac szkoł w nowym rol'u szkolnym 2009/20 1 0 ' spotkanie z

d1rektorami szkoł.
2. Zapontanie Komisji z problemem alkoholowym w oparciu o sprawozdanie

Pani Koordynator do spraw rozwią.zy'wania problemów alkoholowych.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 rok.
4 . Analiza' zapoznanie się z pĄ ektem budżetu na 20 l 0 rok.

C'd'n'*n'


