UCHWAŁA NR IV/25/2019
RADY GMINY RZĄŚNIA
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Rząśnia na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) , Rada Gminy Rząśnia
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy na rok 2019 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się ramowe plany pracy komisji stałych na rok 2019:
1) Rewizyjnej – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
2) Budżetu i Finansów – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
3) Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej
uchwały;
4) Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Inwestycji, Planowania Przestrzennego
i Komunikacji – stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
5) Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych – stanowiący załącznik nr 6 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2019 rok złożą Radzie Gminy Przewodniczący Komisji w I kwartale
roku 2020.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rząśnia
Jarosław Popławski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/25/2019
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 13 marca 2019 r.
Plan Pracy Rady Gminy Rząśnia na 2019 rok.
I kwartał
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy oraz planów komisji stałych na 2019 rok.
Uchwalenie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
Uchwalenie zadań inwestycyjnych na terenie gminy na 2019 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie funduszy sołeckich w budżecie na 2019 rok.
Zawarcie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Pajęcznie w zakresie przebudowy
i remontów dróg powiatowych.
Informacja o umorzeniach należności, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej.
Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zabytkami.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rząśnia na 2019 r.

II kwartał
1. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.
2. Ocena
realizacji
Gminnego
Programu
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
i Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2018 rok
3. Informacja z działalności oraz zatwierdzenie sprawozdania Gminnego Ośrodka Zdrowia za 2018 rok
4. Informacja z działalności oraz zatwierdzenie sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok.
5. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2018 rok.
6. Informacja Wójta Gminy o gospodarowaniu mieniem komunalnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rząśnia za 2018 rok.
8. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
III kwartał
1. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.
2. Informacja z działalności i sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r.:
a) Zakładu Komunalnego,
b) Gminnej Biblioteki Publicznej,
c) Gminnego Ośrodka Zdrowia.
3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
IV kwartał
1. Uchwalenie stawek podatkowych na 2020 rok.
2. Zatwierdzenie taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbierane ścieki na 2020 rok.
Ponadto sesje Rady Gminy zwoływane będą zgodnie z art. 20 ust. 1 lub 3 ustawy o samorządzie gminnym
stosownie do aktualnych potrzeb wynikających z bieżącej sytuacji.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/25/2019
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 13 marca 2019 r.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
I Kwartał
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za poprzedni rok.
Kontrola wykonania uchwały w sprawie zasad dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na
dofinasowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu z montażem OZE w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie
Gminy Rząśnia. Informacja o zainstalowanych urządzeniach.
Kontrola rozliczenia organizacji pozarządowych w zakresie przekazanej i wykorzystanej dotacji na podstawie
uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia.
Kontrola umorzeń oraz odroczenia płatności podatków w Gminie Rząśnia w roku 2018
II Kwartał
Kontrola wykonania budżetu za poprzedni rok:
- ocena sprawozdania,
- udzielenie absolutorium,
- ocena i kontrola inwestycji pod względem ekonomicznym i jakości inwestycji.
Sprawozdanie GOPS – ocena z zakresu pomocy społecznej (przekaz i kwalifikacja środków).
Kontrola realizacji i rozliczenia wybranej inwestycji zrealizowanej w roku poprzednim.
Kontrola wybranej jednostki budżetowej.
III Kwartał
Zapoznanie się z realizacją zadań i inwestycji podejmowanych w powstałej strefie przemysłowej, kontrola
umów i porozumień zawartych z inwestorami.
Kontrola zatrudnienia w Urzędzie Gminy i Zakładzie Komunalnym oraz kontrola pozyskiwanych środków z
Urzędu Pracy.
IV Kwartał
Kontrola pracy wójta pod względem:
- realizacji wniosków poszczególnych komisji Rady Gminy,
- realizacji uchwał Rady Gminy.
Zapoznanie się ze stanem realizacji programów gminnych.
Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2020
Opracowanie planu komisji na 2020 rok.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/25/2019
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 13 marca 2019 r.
Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2019 rok
Styczeń
Opracowanie planu pracy komisji na 2019 rok.
Wspólne posiedzenie z udziałem przewodniczących stałych komisji Rady Gminy w celu wydania opinii do
budżetu na 2019 rok.
Luty
Opiniowanie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Marzec
Opiniowanie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Maj
Opiniowanie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Czerwiec
Analiza działalności Wójta Gminy za I półrocze.
Wrzesień
Analiza wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku.
Opiniowanie projektów uchwał podatkowych na rok 2020.
Wnioski do prowizorium budżetowego na 2020 rok.
Listopad
Opiniowanie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Wydanie opinii do projektu budżetu Gminy Rząśnia na 2020 rok.
Grudzień
Opiniowanie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.
Ponadto komisja zwoływana będzie w miarę bieżących potrzeb w tym między innymi w celu opiniowania
projektów uchwał rady gminy, będących w zakresie działania komisji.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/25/2019
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 13 marca 2019 r.
Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej na 2019 rok.
1. Opracowanie planu pracy na 2019 rok.
2. Przegląd mienia komunalnego gminy.
3. Likwidacja „dzikich wysypisk śmieci” – omawianie zagadnień:
a) Ocena funkcjonowania PSZOK,
b) Zorganizowanie spotkania z firmą odbierającą śmieci.
4. Bieżące opiniowanie projektów uchwał związanych tematycznie z zakresem działalności komisji.
5. Opiniowanie projektów uchwał odnośnie stawek podatków i opłat lokalnych dotyczących podatku
rolnego i leśnego na 2020 rok.
6. Opiniowanie uchwał związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy.
7. Sprawy różne wynikające z sytuacji bieżącej.
8. Wydanie opinii do projektu budżetu Gminy Rząśnia na 2020 rok.
9. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok.
Ponadto komisja zwoływana będzie w miarę bieżących potrzeb w tym między innymi do opiniowania
projektów uchwał rady gminy będących w zakresie działania komisji.
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/25/2019
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 13 marca 2019 r.
Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Inwestycji, Planowania
Przestrzennego i Komunikacji na 2019 rok.
I kwartał
Opracowanie planu pracy komisji na 2019 rok.
Ocena oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnia.
Sprawozdanie za rok 2018.
Ocena wniosków o zmianę planu przestrzennego.
II Kwartał
Kontrola jednostek OSP pod względem utrzymania gotowości bojowej i potrzeb inwestycyjnych.
Kontrola PPOŻ na terenie gminy.
Ocena bezpieczeństwa na terenie gminy.
Przegląd stanu dróg na terenie gminy.
III Kwartał
Kontrola inwestycji na terenie Gminy Rząśnia.
Kontrola zabezpieczeń mienia komunalnego.
Ocena działań za I półrocze.
IV Kwartał
Wydanie opinii do podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.
Wydanie opinii do projektu budżetu na 2020 r..
Sprawy różne.
Ocena wniosków o zmianę planu przestrzennego.
Ponadto na bieżąco realizowane będzie opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy będących
w zakresie działania Komisji.
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/25/2019
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 13 marca 2019 r.
Plan Pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych na rok 2019
I Kwartał
1. Opracowanie planu pracy komisji na 2019 rok.
2. Informacja z wykonania zadań GOPS w Rząśni za 2018 rok.
3. Informacja z realizacji zleconych zadań sportowych na terenie gminy w 2018 roku, dyskusja nt.
działalności klubu Czarni Rząśnia.
4. Informacja z wykorzystania środków budżetu gminy na pomoc społeczną i sport w 2018 roku.
5. Zaopiniowanie uchwały o dofinansowaniu dokształcania nauczycieli.
6. Dyskusja na temat pracowników dydaktycznych i obsługi z wygaszanego gimnazjum.
7. Opiniowanie wniosków zgłoszonych na zebraniach wiejskich.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały/regulaminu w sprawie wysokości stawek i warunków przyznawania
nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i mieszkaniowego.
9. Zaopiniowanie Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.
II Kwartał
1. Zapoznanie się ze stanem zabytków kultury na terenie gminy.
2. Informacja w sprawie planowanego wypoczynku dzieci w okresie wakacji.
3. Zaopiniowanie potrzeb remontowych szkół (posiedzenie wyjazdowe).
4. Dyskusja nt. organizacji Dni Rząśni, Dożynek.
5. Ocena działalności jednostek oświatowych oraz analiza sprawozdań.
6. Informacja z wykonania budżetu za 2018 rok.
7. Prace nad regulaminem stypendium sportowego dla uczniów.
8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Rząśnia
w dziedzinie artystycznej.
9. Informacja dotycząca przygotowania do wakacji organizacji i placówek kulturalnych.
10. Informacja z wykonania zadań GOPS, sportowych, pomocy społecznej, Komisji do Spraw
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Biblioteki i świetlic oraz realizacji programu współpracy
gminy z organizacjami pozarządowymi.
III Kwartał
1. Kontrola przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego (posiedzenie wyjazdowe).
2. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.
3. Kontrola stanu technicznego obiektów sportowych na terenie gminy.
4. Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia.
5. Wnioskowanie i opiniowanie kandydatur do nagród artystycznych.
6. Zapoznanie się z planowaną działalnością instytucji kultury na rok 2020.
IV Kwartał
1. Kontrola funkcjonowania placówek kulturalno – oświatowych na terenie gminy.
2. Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia i opieki lekarskiej w szkołach.
3. Analiza i wydanie opinii w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na 2020 rok.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.
5. Analiza i wydanie opinii w sprawie projektu budżetu Gminy Rząśnia na 2020 rok.
6. Informacja i dyskusja nt. przygotowania do ferii zimowych.
Ponadto komisja zwoływana będzie w miarę bieżących potrzeb w tym między innymi w celu
opiniowania projektów uchwał rady gminy będących w zakresie działania komisji.
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