
UCHWAŁA Nr XV.166.2016 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 25 lutego 2016 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Złotów na rok 2016 

 

 

 

         Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 68 ust. 1 Statutu Gminy Złotów stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr V/28/03 Rady Gminy Złotów z dnia 23 stycznia  2003 r. w sprawie 

Statutu Gminy Złotów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 45, poz. 845) uchwala się, co następuje: 

 

 

         § 1. Przyjmuje się plany pracy Komisji Rady Gminy Złotów na rok 2016 stanowiące 

załączniki do niniejszej uchwały: 

 

   1) Komisji Rewizyjnej                                                               - załącznik nr 1                                                                   

   2) Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Spraw             - załącznik nr 2 

       Mieszkaniowych, Oświaty i Kultury                                                     

   3) Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska          - załącznik nr 3 

       i Zdrowia                                                                                               

 

 

         § 2. Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio Przewodniczącym poszczególnych 

Komisji. 

 

 

         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  



                                                                     Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV.166.2016  

                                                                                        Rady Gminy Złotów z dnia 25 lutego 2016 r. 

                                                                                                   w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji               

                                                                                                   Rady Gminy Złotów na rok 2016 

 

 

PLAN PRACY 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złotów 

na rok 2016 

 

Luty 

 

1. Opracowanie i przyjęcie planów pracy Rady i jej Komisji na rok 2016   

2.  Informacja o działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.              

     w roku 2015  

3.  Informacja z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki                          

     i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania  

     Narkomani Gminy Złotów w roku 2015 

4.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

5.  Przyjęcie Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata 2016 – 2026 

 

Marzec 

 

1.  Procedura absolutoryjna: kontrola delegacji służbowych Wójta, Radnych Rady Gminy    

     Złotów i pracowników Urzędu Gminy. 

2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

     oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2018 

3.  Zatwierdzenie taryf za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

4.  Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  

     zwierząt na terenie Gminy Złotów w roku 2016 

5.  Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Złotów     

     na lata 2014 – 2017” 

6. Informacja z zakresu przygotowania do realizacji inwestycji gminnych – zaawansowanie  

     prac projektowych  

 

Kwiecień 

 

1.  Procedura absolutoryjna: kontrola inwestycji: ścieżka pieszo – rowerowa Nowiny –Złotów  

     etap I. 

2. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego                    

     za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów. 

3.  Informacja o działalności Biblioteki Publicznej Gminy w roku 2015                                        

4.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2015 

5.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  

     podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                       

     i o wolontariacie za rok 2015 

6.  Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1 – 3 i ust. 5                          

     i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7 ustawy o planowaniu                                           

     i zagospodarowaniu przestrzennym 

 



Maj  

 

1.  Procedura absolutoryjna: analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,  

     sprawozdania finansowego za 2015 r., oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów c.d. 

2.  Ocena zasobów pomocy społecznej                                                                                                                                                    

3.  Realizacja dodatków mieszkaniowych w roku 2015 

4.  Informacja nt. projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2016/2017  

5.  Współpraca Gminy ze szkołami prowadzonymi przez stowarzyszenia 

6.  Informacja o stanie opieki przedszkolnej w Gminie, w tym o wynikach naboru dzieci                  

     i planowanych remontach przedszkoli 

7.  Informacja nt. prac interwencyjnych i robót publicznych w Gminie w roku 2015 – efekty              

     i plan na rok 2016 

 

Czerwiec 

1.  Wykonanie budżetu gminy za rok 2015 

2.  Absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2015 

3.  Przygotowanie do organizacji Dożynek Gminnych 

 

Sierpień 

1.  Przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego  

2.  Realizacja podatków i opłat I i II raty, umorzenia należności podatkowych                                        

     i niepodatkowych za I półrocze br. 

3.  Obiekty użyteczności publicznej w każdej miejscowości - ich stan, zasady gospodarowania    

     nimi i koszty utrzymania (ośrodki zdrowia, sale i świetlice wiejskie, remizy OSP, szatnie  

     sportowe, szkoły) oraz przeprowadzone i planowane remonty 

 

Wrzesień 

-  Przebieg wykonania budżetu gminy w I półroczu 2016 r. 

 

Październik  

1.  Propozycje zadań do budżetu gminy na rok 2017 

2.  Ustalenie wysokości stawek podatków i opłat na rok 2017 

3.  Raport o stanie oświaty  

4.  Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych     

     oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2017 

 

Listopad 

-  Analiza realizacji inwestycji gminnych w roku 2016 oraz pozyskane środki na te zadania 

 

Grudzień 

1.  Przyjęcie budżetu gminy na rok 2017 

2.  Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów na lata 2017-2029 

3.  Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady na rok 2017 

Powyższa tematyka może być poszerzana i uzupełniana  

o tematy bieżące w miarę pojawiania się potrzeb 

 

 

 
                                                                          



                                                                                        Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV.166.2016 
                                                                   Rady Gminy Złotów z dnia 25 lutego 2016 r. 

                                                                                        w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji               

                                                                                        Rady Gminy Złotów na rok 2016 

                                 

   Plan Pracy  

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Spraw Mieszkaniowych,                              

Oświaty i Kultury 

na rok 2016 

                                            

 

Luty 
1. Sprawozdanie  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. 

2. Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.               

    za rok 2015. 

3. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

   oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2015 

4. Opracowanie plany pracy Komisji na rok 2016 

5. Omówienie materiałów na sesję. 

 

Marzec 
1. Analiza taryf za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz  

    dopłat do tych mediów z budżetu gminy. 

2. Informacja z zakresu przygotowania do inwestycji gminnych - zaawansowanie prac  

    projektowych, prac wykończeniowych, ewentualne zagrożenia realizacji inwestycji 

3. Omówienie materiałów na sesję 

 

Kwiecień 
1. Stan dróg gminnych - równiarka, remonty i inwestycje  i oświetlenie dróg 

2. Analiza współpracy z organizacjami pozarządowymi 

3. Działalność Biblioteki Publicznej Gminy i Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej                   

    w roku 2015 

5. Omówienie materiałów na sesję 

 

Maj  
1. Realizacja dodatków mieszkaniowych  

2. Organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych w Gminie w roku 2015 i plan                       

    na rok 2016 

3. Opieka przedszkolna w Gminie 

4. Omówienie materiałów na sesję. 

 

Czerwiec 
1. Wykonanie budżetu za rok 2015 

2. Przygotowanie do dożynek gminnych 

3. Omówienie materiałów na sesję 

 

Sierpień 
1. Stan obiektów użyteczności publicznej, zasady gospodarowania nimi, koszty  

    ich  utrzymania (ośrodki zdrowia, sale i świetlice wiejskie, remizy OSP, szatnie sportowe,  

    szkoły), regulaminy korzystania z sal i świetlic wiejskich  



2. Realizacja podatków i opłat I i II raty, umorzenia należności podatkowych                                    

    i niepodatkowych 

3. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego  

4. Praca szkół i przedszkoli na terenie gminy - dowóz dzieci (analiza kosztów) 

5. Omówienie materiałów na sesję. 

 

Wrzesień 
1. Drogi gminne i powiatowe na naszym terenie  – procesy inwestycyjne, projektowe oraz  

    utrzymanie stanu technicznego  

2. Przebieg wykonania budżetu w I półroczu 2016 roku 

3. Omówienie materiałów na sesję. 

 

Październik 

1. Propozycje zadań do budżetu gminy na rok 2017 

2. Analiza proponowanych stawek podatkowych i opłat na rok 2017 

3. Omówienie materiałów na sesję. 

 

Listopad 
- Analiza materiałów na sesję Rady Gminy i sprawy bieżące 

 

Grudzień  
1. Przyjęcie budżetu gminy na rok 2017 

2. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2029 

3. Podsumowanie pracy Komisji za rok 2016 

4.Omówienie materiałów na sesję 

 

 
 

Powyższa tematyka może być poszerzana i uzupełniana  

o tematy bieżące w miarę pojawiania się potrzeb 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       
                                                                                      
 



                                                                                                            Załącznik nr 3 do Uchwały Nr  XV.166.2016 

                                                                            Rady Gminy Złotów z dnia 25 lutego 2016 r. 

                                                                                                            w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji  

                                                                                                            Rady Gminy Złotów na rok 2016 

 

 

PLAN   PRACY 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Zdrowia 

Rady Gminy Złotów 

na rok 2016 

 
 

Styczeń 

-  Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2016 

- Analiza wniosków Spółek Wodnych o dotacje 

- Sprawy bieżące 

 

Luty 

-  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  

-  Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.                  

   za rok 2015 

-  Przyjecie Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata 2016 - 2026  

-  Analiza materiałów na sesję Rady Gminy i sprawy bieżące. 

 

Marzec  

-  Analiza taryf za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

-  Realizacja Programu usuwania azbestu i Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 

-  Analiza materiałów na sesję Rady Gminy i sprawy bieżące. 

 

Kwiecień 

-  Zaawansowanie gminnych inwestycji planowanych na rok 2016  

- Ocena stanu dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej i dróg gruntowych po okresie zimy, 

- Analiza materiałów na sesję Rady Gminy i sprawy bieżące. 

 

Maj  

-  Informacja nt. projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2016/2017, 

-  Organizacja robót publicznych i prac inwestycyjnych na terenie gminy w roku 2015, 

-  Informacja o stanie opieki przedszkolnej w Gminie 

-  Analiza materiałów na sesję Rady Gminy i sprawy bieżące; 

 

Czerwiec 
-   Wykonanie budżetu gminy za rok 2015 

-   Informacja o wynikach testów końcowych uczniów klas VI szkół podstawowych                      

    i  uczniów klas III gimnazjów 

-  Przygotowania do dożynek gminnych 

-  Analiza materiałów na sesję Rady Gminy i sprawy bieżące; 

 

Sierpień 

-  Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

-  Obiekty użyteczności publicznej – zasady gospodarowania i ich stan 

-  Realizacji podatków I i II raty 

- Analiza materiałów na sesję Rady Gminy i sprawy bieżące 



 

Wrzesień 

-  Ocena przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. 

-  Procesy inwestycyjne, projektowe oraz utrzymanie stanu technicznego dróg gminnych    

- Analiza materiałów na sesję Rady Gminy i sprawy bieżące. 

 

Październik 
-  Propozycje zadań do budżetu gminy na rok 2017, 

-  Analiza i przyjęcie proponowanych wysokości stawek podatków i opłat na rok 2017, 

-  Raport o stanie oświaty, 

- Analiza materiałów na sesję Rady Gminy i sprawy bieżące. 

 

Listopad 

-  Realizacja inwestycji gminnych 

-  Opinia o projekcie budżetu gminy na rok 2017 

-  Analiza materiałów na sesję Rady Gminy i sprawy bieżące. 

 

Grudzień   

-  Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2017 

-  Podsumowanie pracy Komisji za rok 2016  

-  Przyjecie budżetu gminy na rok 2017  

-  Analiza materiałów na sesję Rady Gminy i sprawy bieżące. 

 

 

            

Powyższa tematyka może być poszerzana i uzupełniana  

o tematy bieżące w miarę pojawiania się potrzeb 
 

 

 

             
 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


