
UCHWAŁA NR  134/XXVIII/2009 

Rady Gminy w Opatowie  

 

z dnia  28 stycznia 2009r 

 

w  sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 

2009 rok 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 

 

Rada Gminy w Opatowie u c h w a l a, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Zatwierdza się plany pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2009rok   

w brzmieniu określonym w załącznikach  od nr 1 – nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji  

  

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia  

1 stycznia 2009r  
 

 

 

 

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Opatów 

  

 Witold Łacny 
 











 Załącznik nr 3 do uchwały 

Rady Gminy nr 134/XXVIII/2009 z dnia 

28 stycznia 2009r 

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, ROZWOJU 

GOSPODARCZEGO i FINANSÓW NA 2009r. 

Termin 

I 
KWARTAŁ 

             Tematyka posiedzeń 

- Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z 
wykonania budżetu gminy za 2008r. 
- Informacja na temat pozyskiwania 
środków unijnych na infrastrukturę w 
gminie Opatów 
- Informacja o możliwości pozyskiwania 
przez gminę terenów pod działalność 
gospodarczą 
- informacja na temat przebiegu robót 
kanalizacji w gminie Opatów 

Osoby zaproszone 

Przewodniczący RG 
Skarbnik Gminy 
Inspektor UG-K. Jędrycha 

  

II 

KWARTAŁ 

 

- Informacja na temat płatności podatku 
rolnego i od nieruchomości 
- Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy 
za I kwartał 
- Wyjazdowe posiedzenie komisji 
związane z melioracją i zalesieniem 
gruntów 

Przewodniczący RG 
Skarbnik Gminy 
Inspektor UG 

  

 
III 

KWARTAŁ 

 

- Sprawozdanie z wykonania budżetu 
gminy za I półrocze 
- Informacja na temat oczyszczenia rowów 
melioracyjnych na terenie gminy Opatów 
- Udział komisji przy opracowaniu 
projektu budżetu gminy na 2010r.

Przewodniczący 
RG Skarbnik 
Gminy 

 
 
IV 

KWARTAŁ 

 

 
- Propozycje stawek podatku rolnego, od 
nieruchomości i od środków 
transportowych na 2010r. 
- Dyskusja nad projektem budżetu gminy 
na 2010r. 
- Opracowanie planu pracy komisji na 
2010r. 
Przewodniczący RG Skarbnik Gminy 

 

 

Komisja planuje odbywanie posiedzeń w terminach wnikających z bieżących potrzeb 

działalności Rady Gminy 



Załącznik Nr 4 do uchwały RG  

Nr 134/XVIII/2009 

        Z dnia 28 stycznia 2009r 

 

 

PLAN PRACY 

KOMISJI PORZĄDKU PUBLICZNEGO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I 
OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2009 

STYCZEŃ: 
  

Kontrola wykonanych prac remontowych na drogach gminnych i 
zapoznanie się z kosztami wydanymi na ten cel w roku 2008  

2. Sprawdzenie wykonanych remontów w 2008 roku , oraz stanu 
technicznego budynków komunalnych Gminy. 

3. Określenie potrzeby remontów w 2009oku. 
4.  Regulacja stawek czynszu w budynkach komunalnych na 2009rok. 
i lata następne. 

KWIECIEŃ; 

CZERWIEC 

1 Podsumowanie akcji zima 2008- 2009 i informacja o kosztach 
poniesionych w związku z odśnieżaniem dróg.  

2 Wytypowanie odcinków dróg, które wymagają remontu w pierwszej 
kolejności z uwzględnieniem środków finansowych przeznaczonych 
w budżecie gminy na rok 2009 . 

2    Zgłoszenie potrzeb oznakowania poziomowego i pionowego dróg 
Gminnych , Powiatowych i Krajowych na terenie gminy Opatów. 

Posiedzenie wyjazdowe. 
1 Sprawdzenie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy . 
2 Kontrola stanu utrzymania w czystości budynków komunalnych, 

oraz stanu zagospodarowania placów i terenów przyległych .  
3 Wypracowanie sposobu zapobiegania dzikim wysypiskom i 

zanieczyszczaniu przydrożnych rowów i lasów na terenie gminy. 

  

LISTOPAD 

Informacja o stanie przeprowadzonych remontach dróg i wykorzystanie 

budżetu na ten cel za 2009 rok. 
Omawianie stawek podatku rolnego, od nieruchomości i środków 

transportu. 

  

GRUDZIEŃ 
 

1 Dyskusja nad projektem budżetu na 2010 rok. 

2 Opracowanie planu pracy komisji na 2010 rok . 

 

 

Komisja planuje odbywanie posiedzeń w 
terminach wynikających z bieżących potrzeb 
działalności Rady Gminy 
 

1. 


