
UCHWAŁA NR XVI/140/20
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2020

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; 
zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.) oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Dąbrowa 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 3670), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rady Gminy na rok 2020:

1) Komisji Rewizyjnej - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Komisji skarg, wniosków i petycji - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Komisji budżetu i rozwoju gospodarczego  - stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

4) Komisji współpracy zagranicznej i promocji  - stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

5) Komisji spraw samorządowych  - stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/140/20

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Ramowy plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 rok

Termin sesji Podstawowa tematyka

Cały rok Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Gminy – na bieżąco

II kwartał
Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok i sprawozdania 
finansowego oraz sporządzenie opinii i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2019 
rok.

II kwartał Kontrola problemowa realizacji i rozliczenia wybranego zadania inwestycyjnego z 2019 roku.

II kwartał Kontrola kompleksowa wybranego przez Komisję przetargu w 2019 roku na wykonanie zadania 
inwestycyjnego przeprowadzonego na podstawie: Prawo zamówień publicznych 

IV kwartał Opracowanie Planu pracy Komisji na 2021 r. – grudzień.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/140/20

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Ramowy plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020

Termin sesji Podstawowa tematyka

Cały rok
Rozpatrywanie na posiedzeniach Komisji przekazanych do analizy skarg, wniosków i petycji oraz 
przedstawianie Radzie Gminy opinii i propozycji w zakresie rozwiązania badanych spraw.

I i II kwartał

1. Praca w ramach posiedzeń wspólnych Komisji Rady Gminy Dąbrowa oraz indywidualnie,
w wypadku wpłynięcia skargi, wniosku lub petycji.
2. Złożenie oświadczeń majątkowych radnego za rok 2019 – do 30 kwietnia.

III kwartał
Praca w ramach posiedzeń wspólnych Komisji Rady Gminy Dąbrowa oraz indywidualnie,
w wypadku wpłynięcia skargi, wniosku lub petycji.

IV kwartał
1. Opracowanie Planu pracy Komisji na 2021 r. – grudzień.
2. Praca w ramach posiedzeń wspólnych Komisji Rady Gminy Dąbrowa oraz indywidualnie,
w wypadku wpłynięcia skargi, wniosku lub petycji.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/140/20

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Ramowy plan pracy Komisji budżetu i rozwoju gospodarczego na rok 2020

Termin sesji Podstawowa tematyka

Cały rok

Rozpatrywanie spraw w zakresie budżetu i gospodarki finansowej, budownictwa, inwestycji 
i utrzymania ładu przestrzennego, oświetlenia ulic, placów i innych obiektów gminnych, rozwoju 
działalności gospodarczej, gospodarki ziemią i rolnictwa, ochrony środowiska
i przyrody, gospodarki mieszkaniowej oraz współpracy z przedsiębiorcami działającymi na terenie 
gminy.

I i II kwartał

1. Udział w posiedzeniach wspólnych Komisji Rady Gminy Dąbrowa.
2. Posiedzenie wspólne Komisji spraw samorządowych i Komisji budżetu i rozwoju 
gospodarczego (przewodniczy przewodniczący Komisji spraw samorządowych), na wniosek Wójta 
Gminy Dąbrowa, w sprawie analizy i przedstawienia Radzie Gminy opinii w zakresie przekazania 
mienia gminy Dąbrowa z terenów przyłączonych do miasta Opola – I kwartał.
3. Posiedzenie wspólne Komisji spraw samorządowych i Komisji budżetu i rozwoju 
gospodarczego (przewodniczy przewodniczący Komisji budżetu i rozwoju gospodarczego), na 
wniosek Wójta Gminy Dąbrowa, w sprawie analizy i przedstawienia Radzie Gminy opinii 
w zakresie organizacji transportu na terenie gminy – II kwartał.
4. Złożenie oświadczeń majątkowych Radnego za rok 2019 – do 30 kwietnia.

III kwartał
1. Praca w ramach posiedzeń wspólnych Komisji Rady Gminy Dąbrowa.
2. Przerwa wakacyjna. Posiedzenia Komisji wg. potrzeb. 

IV kwartał

1. Posiedzenie Komisji i zaopiniowanie wniosków i propozycji zgłoszonych do ujęcia w budżecie 
na 2021 r.
2. Opracowanie Planu pracy Komisji na 2021 r.
3. Udział w posiedzeniach wspólnych Komisji Rady Gminy Dąbrowa.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/140/20

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Ramowy plan pracy Komisji współpracy zagranicznej i promocji gminy na rok 2020

Termin sesji Podstawowa tematyka

Cały rok

Rozpatrywanie problemów w obszarze współpracy z zagranicznej i promocji gminy w kraju i za 
granicą, współpracy z gminami partnerskimi, pozyskiwania środków z Unii Europejskiej 
i współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego.

I i II kwartał
1. Udział w posiedzeniach wspólnych Komisji Rady Gminy Dąbrowa.
2. Złożenie oświadczeń majątkowych radnego za rok 2019 – do 30 kwietnia.
3. Udział w organizacji wizyty delegacji gmin partnerskich – kwiecień.

III kwartał
1. Praca w ramach posiedzeń wspólnych Komisji Rady Gminy Dąbrowa.
2. Przerwa wakacyjna. Posiedzenia Komisji wg. potrzeb. 

IV kwartał

1. Przygotowanie propozycji do Planu współpracy gminy Dąbrowa z gminami partnerskimi oraz 
programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.
2. Opracowanie Planu pracy Komisji na 2021 r.
3. Udział w posiedzeniach wspólnych Komisji Rady Gminy Dąbrowa.
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/140/20

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Ramowy plan pracy Komisji spraw samorządowych na rok 2020

Termin sesji Podstawowa tematyka

Cały rok

Rozpatrywanie na posiedzeniach komisji (wg potrzeb) spraw z zakresu bezpieczeństwa, ładu 
i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, przestrzegania 
czystości i estetyki oraz gospodarki odpadami, utrzymania gminnych obiektów użyteczności 
publicznej i wodociągów, współpracy z sołectwami, upowszechniania oświaty, funkcjonowania 
placówek oświatowych, kultury, sportu i rekreacji oraz ochrony zdrowia i opieki społecznej.

I i II kwartał

1. Udział w posiedzeniach wspólnych Komisji Rady Gminy Dąbrowa.
2. Posiedzenie wspólne Komisji spraw samorządowych i Komisji budżetu i rozwoju gospodarczego 
(przewodniczy przewodniczący Komisji spraw samorządowych), na wniosek Wójta Gminy 
Dąbrowa, w sprawie analizy i przedstawienia Radzie Gminy opinii w zakresie przekazania mienia 
gminy Dąbrowa z terenów przyłączonych do miasta Opola – I kwartał.
3. Posiedzenie wspólne Komisji spraw samorządowych i Komisji budżetu i rozwoju gospodarczego 
(przewodniczy przewodniczący Komisji budżetu i rozwoju gospodarczego), na wniosek Wójta 
Gminy Dąbrowa, w sprawie analizy i przedstawienia Radzie Gminy opinii w zakresie organizacji 
transportu na terenie gminy – II kwartał.
4. Złożenie oświadczeń majątkowych radnego za rok 2019 – do 30 kwietnia.

III kwartał
1. Praca w ramach posiedzeń wspólnych Komisji Rady Gminy Dąbrowa.
2. Przerwa wakacyjna. Posiedzenia Komisji wg. potrzeb. 

IV kwartał
1. Opracowanie Planu pracy Komisji na 2021 r. 
2. Udział w posiedzeniach wspólnych Komisji Rady Gminy Dąbrowa.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Konopa

Id: 2A2D0F0F-9F24-4825-A434-3DEC142AA1A7. Podpisany Strona 1




