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ftady Gminy w Fałkowie

z dnia 28 grudnia 2S3.7 roku

W spr*wie zatwierdzenia P|anów Pracy Statych Komisji ftady Gminy w Fatkawie na 2018 rok.

[ta padstawie art' 2l. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokr.ł o samorządzie gminnyrn

{tj' ilz. U. z 201-6 roku pcz.446} Rada Gminy w Fatkowie uchwa|a, co n*stępuje:

s1

Zatwierdza się Flan Pracy Staiych Komisji Rady Grniny w Fałkowie na 2018 rok:

t' Komisji Rewizyjnej wg zatqcznika nr 1-

?' Komisji Rozwojt.,ł Gospodarczego Wg załącznika nr 2

3. Komisji Spraw *bywate|skich wg zatqcznika nr 3

ą?

Wykonanie uchwały pcwierza się Przewodniczqcym Komisji

ĆĄs5

Uchwata wchodziw życie z dniem pcdjęcia.

rC7,ĄCA
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Załqcznik Nr i do Uchwały Nr XXXI Ż4212C17

Rady Gminy w iałkovrje
z dnla 28 g:^udnia 2017r.

PLAN
Praey Kcmisji Rewizyjnei

Rady Gł'niny w Fałkowie na 303.8r,

7, Kontro!ł dokurnentacji z postęp*wań przetargowych, przeprowadzonych w 2017r'

f ' oeena r*aiizacji uwag IwnioskÓw w protok*łach pokcntroinych Komisji R*wizyjnej oraz

realizacji uchl'vat Rady za 2017r.

3. Sprav'lozdanie z dzial*lności K*rnisji zafa!? rok,

ł Tere"nin : styczeń

ł Wnoszqcy materiaty: Wójt Gminy, Prz*wodniczący Kon:isji'

1. scena gospodarkifinanscwej Pub|iczneg* Zakładu Opi*kiZdrcwotnejw Fatkowi* za 2017 rok'

2. K0ntrola wykorzysta*ił dotac.li udzieIonych z budzetu Gminy dla klubÓw spsrtcwYch i

stowarzyszeń działających na terenie Gminy w 2O17r.

c Te!"min : luty

ł WnoszącY n"'ateriałY : Księgowa Pubiicznego Zakładu Opieki Zdrowatnej, WÓjt frrniny i

Skarbnik Gnrinv,

].' Kontrola Zastss*warlych zwo|nie ń z podatku ro|nego od nierucł.lon.lości i od śrcdkow
transpsrtowyc* w 2017 roku.

o T*rmin : marzec
ł Wnsszqcy materiały : WÓjt Grniny,Skarbnik Gminy'

1. Kontro|a Gśradka Pom*cy Społecznej w Fałkowie za l kwartał 2018r.

ą Termin : kwiecień
. Wnoszacy n.,rateriały : Kierownik *r*innego sśrodka Pomocy Spotecznej.

1. lVypr*c*wani* opinii w sprawic wykonania budżetu Gminy za 2a1v rok i sporządzenie wniosku

w sprawie udaieienia Iub ni*udzie|enia absoiutoriurn d|a WÓ.it* Gminy'

ł Terrnin : maj

ł Wnoszqcy mater;ałY : WÓjt Gminy i Skarbnik Gminy'

1' ocena realizacji budzetu Gminy po stronie dochodów iwydatkÓw vy l kwarta|e 20].8 roku.

f . Kontro|a wydatków na zakup o|eju opałow*go i węg!* kamienn*go ur szkołach na terenie

Gminy.

* Termin : czerwiec

* Wnoszący materiaty : Skarbnik Gr*iny, Księgowa oświaty



!"

z.

L.

KontroIa Wydatków na wYjazdy służbowe dyrektorÓw szkÓt idoksztaicrnie nauczycieliw I

pótroczu fal&r'
Kontro|a wydatkÓw na zakup pomocY dydaktycznycb d|a szkół działajqcych na terenie Gminy

Fałków'
g Termin : lipiec

r Wnoszqcy materiaty : Księgowa oświaty.

Kontro|a gospodarki paIiwowa - energetycznej w jednostkach ochotniczych Straey Pożarnych'

Kontro|a celowości i ekanamik! wykorzystania pojazdów będqcych w posiadaniu Urzędu

Sminy.
ocena przebiegu re*|izacjł budżetu Gminy w I półroczu 2*].8 roku.

l Termin : wrzesień
c Wnoszący materiały : Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy.

Ocena reaIizacji inwestycji prowadzonych przez Gminę w fff18r'

oc*na gospodarkifinansowej PubIicznego Zakładu CIpiekiZdr*wotnej w Fałkowie za llI

kr,vartały 201^8 roku.
ł Termin : październik
l Wnoszący materiaĘ: WÓjt Gminy, Dyrektor,Pub|iczneg* Zakładu opiekiZdrowotnejw

Fałkowie.

omÓwienie i zaopiniowanie propozycjistawek podatków iopłat lokalnych na f0]-9r.

ł Termin : listopad
* Wnoszący materiały: Skarbnik Grniny

Inne zadania zlecone przez Radę Gminy.
*Podsumowanie pracy Komisjiza okres mijającej kadencji'

1".

2.

f.
3.
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z dnia 25 gnrdnia 2i} l 7 rrłku'

Ptaxa prBcy K*misji ds. R.czwoial G*spodareeeg*
Rady Gminy w sałksĘryie na 2st.s rsk'

t" sprałvazdanic z ńziała1rnq:ści Komisji zaf*17 rok.

2. *m<ięvienie i za*pi*ior,vaaie Sprewozr9ania z w-vkcirania budzefu

Gmi*y i zada* rzęczc}wyc1i za 2{}t7 r*k.

3. Kontyłerł*wani* i r:awiąZ&l7tę r,vsp*łprały z inst}'f*c,ja*ri i.

*rga*izacj anri dziaŁającYmi na rzęgz roini ctwa.

4- Agraliza i wyr aŻarzzę *pinii w zakręsia rem*ntł.l drÓg roi*i*zych i

p*lviatowyeh znajd'x.jących się lra tęrętrie Grminy'

5. Analiza i wyrazanie opinii w zakresie przebi*g* kanaliza*ji

grriny.

S" Frzyjmolv'anie inf,crrmaeji nt" stasiu bezr*b*cia na terenie gminy

Fałkq:w.

?. Anatri zaw3rdzierzawiania i sprzeóaiy mienia konrunalneg*

będącegc w posiadanirr gminy.

8. Frryjmowanie infbruacji z lv;rkonania b*dz*tu gminy r.v

*i<rcsacłr kwartalnych i pótrocznych'

9. Przyg*tow.arris do zżnraĘĘ/ego ritrzyffiarria ctrog i ch*dnikóra,.

1*' 5ł:t*r"rnacja nt. zaclań rę*liz*wanych 1V rafiia*trr r*bót

p*b1icznyc}ł i intorwen*:yjnyclr w ciagu roku.

1 tr " Wymiana inforrnac"ji pr*blemor,vyeh z pozastałyrni Kornisjanii

Rady GmiiaY.

j.2. *nrowienie i załpini*wanię propoz}icji stawek pcdatkor,v i opłat

lokalnych na 2019 rok.

1.3. orr"lawianic i*nych zagadnien wyniŁających z zaL<ręsu działania

K*misji.

L4, Fods*mor,vanie pracy K*misii za okres rnrja"jącej kadencji

i
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Zatqczn ik N r 3 do'.ffi':'#fiY,'Ti::"1:

u dn!a 2B erudnia 2017r"

P|.AN PRĄCY
Konnis.!! Spr*w *bywate|skich R*dy smirry w Fałkowie na 203"8 rok

Termin 7AnĄNi:Ą nft DrAl t?A'^|l

].. Sprawczdanie z dziataInośc! Komisji za 2017 r*k.

f , Zapoznanie się ze Spraw*zdaniem z dziafalności Gminncgo
sśr*dka Pomocy 5p*t*czl'.lej w Fałkawie w 203"7 roku"

3' Ana!iza inf*rmac"}i n* temat dziatalności Zespołu
Ii'ltcrdyscyplinarneg* w 2s17 rokł;.

4. Frzedstawienr!e spraw*zdania z działaIn*ści oSP.
5. Pnzedł*że n!e spraw*zd*r:ia z dzlata!ności płacówe k kultury:
_ sminn*j *ibliot*ki Pub!iczt":e.! w Fałk*wie i *ibliot*ki FubIicznej

w CzErmni*.
6' 7apaznanie się 7* sprawozd*niem z dzlałaln*ści GminftegCI

Ludowegc Ki*bu Sportowego"
7 'Łapaznał:ie z Planami pracy w/w instytxcji n* 2*1.8 r*k.

I r rtilLuLy

1". Przedstawienie spraw*z#ariia z wysokości śr*dr:ich
wynłgrodzeń nauczyci*li na p*szŁZegoInych st*pr:!ach
*Wansu zawodcwęg* w r*ku poprzednim.

f ' Informacje c stanie tadu, porzqdku l bezpieceeństwa
r:e:hlirznps{'t ?d 2S17 roi<.

3. Przedł*zenE* sprawozdania z działa!r.rości Fubiiczft*gs
Za kładu opieki Zd rowetnej"

4" Spraw*zdanie z realizacji Gminneg* Progran:u Profilaktyki
i Rozwiqzywan!a problemów AlkoŁrglowycŁ: w 2*17 rokł.,l.

5. lnforn':acja o plar.low*ł:ych impreeach kulturaInych na

t*rey.rie Gminy *raz ich dcstępn*ść.
S. Ocena stanu bezrobocia na t*nenie GminY.

Marz*c

1. Stan i wykarzystani* remiz strazackich * 
{ Komisja 

i,.,",;*-l^...^ I ivvYJdćLJl'Jvvc|/' 
:

f , DziatalnośĆ jednostek Ochotniczych Straży Pażarnych na terert

il[:i:T]ni. o" akcji natowniczych. 
i

Kwiecień SYtuacja stużby zdrowia na terenie gminy _ stan l zakres



!

petn i0nYCh śrł;iadceeń med cz nych 
"

ś-"

Omówi*ni* i zaopinicwanie pr-o"!*kt*w *rg*nizacyjnych na rok,

szkolny 2*18/20:.9. 
'Zapozr":anie ze spr*wozdan!*m z wyk*rrania budźetu Gminy za.

2S17 rok. 
.

:

1" lnfornracja r:a tsmat funkcj**owania przedszk*fi w
raku szko!nym f8!7 /2AL8.

?. Podsumow*nie pracy Pubticzi':*"j Szkaty Fodstawow*j
r,v Fa{kowie i Publicznej Szkoty P*dstaw*wej w Czermnie w
roku szkolnynr 2AL7 I f81,E.

3. Arratriza wynikiw egznmirriw w gin:nazjałnych' i Frezentacja

multimedialna)"
Sytuacja flnar:sowa słi:żby zdrowia po E półroczl.: f*18 roku'

ł nf*rnra c,,! a d otycząca o rga ł: iza c.! i i n: p rez p ro rn ujęcych
fi ł.n iyrł:

i

1. Star: i funkcjona!n*śĆ boisk szkoinych, placów zabaw 
i

oraz,,ORLIKA" { Kcmisja wyjazdowa}. 
i

oraz,,ORLIKA" { Kcmisja wyjazdowa}. 
i
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ń ń-h ;lrupó &;;id - ń -#*gffiffi ;: pT* * * il *tii
. -, --!- iorganizacja im prez sp*rtowych.

?. 1nformacja dotycz4Ca przebi*gt"ł WypCICzyrlku Ietn!*go

dziecl i młodzieży.
3' Ocer.la stanu bezrobocia na terenie gminy dotyczqca

mt*dziezy kończąe*j szkoty śr*dni* i ą:ezgln!*.

4. Wywiązywałrle się uczniiw z obowiqzku szkoln*go.

Sytuacja {inansoura *światy za 3 kwartaty 2s1"8 roku"

Kondycja finansowa Stużby Zdrcwia za 3 kwartały 2*18

r*ku.
3. t!agr*dzanie nauczyci*li i uczniów za osi4gnię!ĘlqgEqryjlg
1. Zaopiniowanie projektów uehwał okoł*budŹetowych na

rok 2019.

2' Pcdsumowanie pracY K*misji za okres mijajęcej kadełlcji.

Czerwiee

t;*;^^t !l:.Pł

5ie rpi*ń

{ostati..:i
irlrlz ipń )

Wrzesi*ń

Łistapad

Paździe rni


