
 

 

 

Uchwała Nr XXIX/212/17 

Rady Gminy Santok 

z dnia 30 stycznia 2017r. 

 

 

w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Santok na 

2017 rok. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust.3ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz § 68 i 69 

Uchwały nr IV/39/2003 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy 

Santok /Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego nr 11, poz. 203 ze zm./, 

 

 

uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 1. Przyjąć plan pracy Komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa na rok 

2017, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Przyjąć plan pracy Komisji ds. Rodziny i Bezpieczeństwa na rok 2017, 

w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Przyjąć plan pracy Komisji ds. Oświaty Kultury i Sportu na rok 2017 w 

brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. Wykonie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji. 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

 

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                              

              Damian Kochmański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/212/17 

Rady Gminy Santok z dnia 30.01.2017r. 

 

 

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, GOSPODARKI I ROLNICTWA 

RADY GMINY SANTOK NA ROK 2017 
 

Okres realizacji Główne tematy 

I kwartał 

- opracowanie sprawozdania z działalności Komisji 

za 2016 rok. 

- ocena funkcjonowania jednostki gminnej Centrum Usług 

Wspólnych jej zakres działania i obsługi jednostek/podmiotów 

w ramach wspólnej obsługi. 

II kwartał 

 

- opinia w sprawie sprawozdania finansowego oraz 

bilans Fundacji OPiDHZS za 2016r. 

- opinia w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016r 

w tym: informacja na temat umorzeń podatków oraz  analiza 

ściągalności podatku od środków transportu, podatku rolnego i od 

nieruchomości oraz opłat lokalnych za 2016r. 

- informacja o stanie mienia komunalnego oraz zamierzenia w 

sprawie zbycia i przejęcia mienia w 2017 roku, 

- opinia w sprawie sprawozdania z działalności 

jednostek Ochot. Straży Pożarnych i Obrony 

Cywilnej za 2016r.oraz analiza nowego projektu 

funkcjonowania jednostek w systemie terytorialnego 

bezpieczeństwa. 

- ocena realizacji programu współpracy z  organizacjami 

pozarządowymi za 2016r./ w tym wydatki i ich rozliczenia/. 

analiza i porównanie wydatków poniesionych na funkcjonowanie 

oświaty z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na dzień 

31.03.2017 

III kwartał 

- opinia w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 

roku, w tym: informacja o realizacji zobowiązań podatkowych z 

tytułu opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych za I półrocze 

2017r. oraz o działaniach podejmowanych w celu poprawy 

ściągalności zadłużeń. 

-ocena stanu mieszkaniowego zasobu Gminy, w tym potrzeby 

remontowe i zadłużenia, oraz działania skutecznego ściągania 

należności. 

- analiza i porównanie wydatków poniesionych na funkcjonowanie 

oświaty z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na dzień 

30.06.2017 

- analiza udzielonych przez OPS zasiłków i stypendiów dla 

uczniów zamieszkałych w gminie Santok 

IV kwartał 

- przyjęcie informacji z działalności GOK-u i bibliotek w zakresie 

wykonania budżetu za 2017 rok i plan budżetu na rok 2018. 

- plan inwestycji na rok 2018 i informacja o stanie realizacji 

inwestycji, które były planowane w 2017 roku ,w tym 

pozyskiwanie środków zewnętrznych na ich realizację. 

- analiza i opinia w sprawie przyjęcia uchwał około budżetowych i 

projektu budżetu gminy Santok na rok 2018. 

- opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok. 

- analiza i porównanie wydatków poniesionych na funkcjonowanie 

oświaty z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na dzień 

30.09.2017 

 

Plan Komisji nie zawiera tematów, które mogą być wynikiem zagadnień bieżących    w tym tematy 

dotyczące zmian budżetu i zmiany w budżecie na 2017 rok. 

                                                                              

                                                                                      Zastępca Przewodniczącego Komisji 

 Budżetu Gospodarki i Rolnictwa 

Tomasz Helicki 
 



 

 
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/212/17 

Rady Gminy Santok z dnia 30.01.2017r. 

 

Plan pracy Komisji do spraw Rodziny i Bezpieczeństwa na 2017r. 

 
Okres realizacji Główne tematy 

I kwartał 

1.Przyjęcie planów pracy na 2017r. 

2.Sprawozdanie z działalności OPS za rok 2016r. 

3.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i  

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych za rok 2016. 

4.Sprawozdanie z realizacji  Programu Przeciwdziałania Narkomani za rok 

2016. 

5.Ferie zimowe – organizowane przez GOK na terenie Gminy. 

6.Podsumowanie Ferii zimowych – Komisja wyjazdowa. 

7.Pomoc udzielana przez OPS osobom najbardziej potrzebującym ( Święta 

wielkanocne) 

8.Sprawy bieżące OPS. 

II kwartał 

 

1.Analiza wykonania budżetu za rok 2016- posiedzenie wspólne z Komisją 

Oświaty, Kultury i Sportu. 

2.Informacja dzielnicowych o bezpieczeństwie w szkołach i całej gminie. 

3.Informacja o stanie Bezpieczeństwa Publicznego. 

4.Profilaktyka uzależnień w szkołach-spotkanie z pedagogami.. 

5.Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w celu omówienia 

realizacji pracy w mijającym roku szkolnym 2016/2017- posiedzenie 

wspólne z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu. 

6.Informacja z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny ,program 500+, 

rozwój pieczy zastępczej    oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie 

7.Wakacje - wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany przez GOK oraz 

OPS na terenie Gminy -posiedzenie wspólne z Komisją Oświaty, Kultury i 

Sportu. 

8.Sprawy bieżące OPS. 

III kwartał 

1.Informacja o działalności OPS za I półrocze. 

2.Wykonanie  budżetu za I półrocze  - posiedzenie wspólne z Komisją 

Oświaty, Kultury i Sportu. 

3.Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego, komisja 

wyjazdowa wspólnie z Komisją Oświaty Kultury i Sportu. 

4.Dowożenie dzieci do szkół  

5.Podsumowanie wakacji. 

6.Dożywianie dzieci w nowym roku szkolnym. 

7.Sprawy bieżące OPS. 

IV kwartał 

1. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na rok 2018, 

   posiedzenie wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu. 

2.Informacje o lokalach komunalnych dla najbardziej potrzebujących (okres 

zimowy). 

3.Analiza Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2018. 

4.Analiza Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2018. 

5.Pomoc udzielana przez OPS osobom najbardziej potrzebującym ( Święta 

Bożego Narodzenia) 

6.Sprawy bieżące OPS. 

7.Podsumowanie pracy komisji i plan pracy na 2018r. 

 
Plan pracy komisji jest otwarty na inne zagadnienia, które zaistnieją w ciągu roku. 

 
Przewodniczący Komisji 

 ds. Rodziny i Bezpieczeństwa 

Ireneusz Kucner 
 



 

 
 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/212/17 

Rady Gminy Santok z dnia 30.01.2017r. 

 

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY KULTURY I SPORTU  

NA ROK 2017 
 

Plan pracy komisji jest otwarty. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w zależności od 

zaistniałych potrzeb. 

Przewodniczący Komisji 

 Oświaty Kultury i Sportu 

Damian Kochmański 

Okres 

realizacji 

Tematyka posiedzeń 

I kwartał - Przyjęcie planu pracy komisji na 2017r.  

- Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych – podsumowanie pracy 

klubów za 2016r., 

- Wizytowanie placówek oświatowych w celu oceny sytuacji bieżącej, 

- Podjęcie uchwał w sprawach bieżących.     

II kwartał - Analiza wykonania budżetu za 2016r. posiedzenie wspólne z komisją 

Rodziny  

i Bezpieczeństwa, 

- Omówienie działalności FOPiDHZS za 2016r., 

- Przedstawienie projektów organizacyjnych placówek oświatowych na nowy 

rok szkolny (stan przygotowań placówek do wprowadzenie reformy edukacji    

w roku szkolnym 2017/2018),  

- Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w celu omówienia realizacji 

pracy w mijającym roku szkolnym 2016/2017. Posiedzenie wspólne z komisją 

Rodziny i Bezpieczeństwa,  

- Wypoczynek dzieci i młodzieży w tym informacja o stanie technicznym  

i użytkowym ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Santok. 

Posiedzenie wspólne z Komisją Rodziny i Bezpieczeństwa, 

- Ocena realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

za 2016r,   

- Podjęcie uchwał w sprawach bieżących.     

III kwartał - Opinia z wykonania budżetu Gminy Santok za I półrocze 2017r. Posiedzenie 

wspólne z komisją Rodziny i Bezpieczeństwa, 

- Stan przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.  

Komisja wyjazdowa wspólnie z komisją Rodziny i Bezpieczeństwa,  

- Informacja o stanie realizacji planowanych inwestycji w placówkach 

oświatowych, 

-  Podjęcie uchwał w sprawach bieżących. 

IV kwartał - Wypracowanie opinii do projektu budżetu na rok 2018, posiedzenie wspólne  

z Komisją Rodziny i Bezpieczeństwa,  

- Omówienie działalności Instytucji Kultury GOK i gminnych bibliotek  

za rok 2017 oraz planach na rok 2018, 

-  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017  

- Opinia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2018,  

- Podsumowanie pracy komisji w 2017r oraz opracowanie planu pracy 

 na 2018r., 

- Podjęcie uchwał w sprawach bieżących. 


