
UCHWAŁA NR IV/22/19
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Gminy Łubniany na 2019 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zm.) oraz § 64 Uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 2003 r. 
w sprawie statutu Gminy Łubniany, Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Samorządowej Rady Gminy Łubniany za rok 2019, który stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany

Ryszard Buchta
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Załącznik do uchwały Nr IV/22/19

Rady Gminy Łubniany

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Plan Pracy Komisji Samorządowej Rady Gminy Łubniany na 2019 rok.

Plan jest otwarty, istnieje możliwość wprowadzania na bieżąco zagadnień nie ujętych w niniejszym 
planie. 

I kwartał

1. Rozpatrywanie projektów uchwał przed każdą sesją.

2. Zatwierdzenie planu pracy komisji i terminów jej posiedzeń.

3. Ocena i analiza statutów, regulaminów, aktów prawnych  (m.in.: Statut Gminy Łubniany, Statut ŁOK, 
plan zagospodarowania przestrzennego, funkcjonowanie komisji stałych, Regulaminy na placach zabaw 
w gminie).

4. Harmonogram zebrań wiejskich, określenie potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych.

5. Analiza potrzeb remontów dróg – współpraca z sołtysami.

6. Dyskusja nt. wniosków i opinii członków Komisji i zaproszonych gości.

7. Fundusz sołecki – opracowanie planu wdrożenia.

8. Kampania informacyjna sołtysów i radnych – zwiększenie podatku PIT i CIT.

9. Sprawy bieżące.

II i III kwartał

1. Ocena funkcjonowania i stanu służby zdrowia w gminie, placówki, kadra – plan działania.

2. Analiza i ocena funkcjonowania placówek oświatowych (publicznych i prywatnych) w gminie Łubniany 
(działalność rad rodziców, funkcjonowanie nauczania indywidualnego i opieka nad dziećmi z dysfunkcjami).

3. Analiza i ocena działania OSP na terenie gminy.

4. Analiza i ocena sportu i kultury w gminie.

5. Działalność promocyjna gminy Łubniany.

6. Bezpieczeństwo w gminie, spotkanie z policjantami (poruszenie spraw związanych z bezpieczeństwem 
mieszkańców gminy, analiza przestępczości i zdarzeń w ruchu drogowym w gminie Łubniany).

7. Kontynuowanie prac z sołtysami – potrzeby sołectw remont dróg na terenie gminy Łubniany.

8. Ocena możliwości powołania Rady Seniorów, Rady Młodzieży, Rady Biznesu.

9. Określenie zasad współpracy zagranicznej z gminą partnerską.

10. Rozpatrywanie projektów uchwał przed każdą sesją.

11. Podsumowanie pracy Komisji za I półrocze 2019 r.

12. Dyskusja nt. wniosków i opinii członków Komisji i zaproszonych gości.

13. Sprawy bieżące.

 IV kwartał

1. Propozycje do projektu budżetu na 2020 r.

2. Dyskusja nt. wniosków i opinii członków Komisji i zaproszonych gości.

3. Ocena funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie.

4. Podsumowanie działalności klubów sportowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
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5. Sprawozdanie  z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

6. Rozpatrywanie projektów uchwał przed każdą sesją.

7. Podsumowanie prac komisji w 2019 r.

8. Plan pracy na 2020 r.
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