
       

UCHWAŁA NR 33/2019 

RADY GMINY PRZEMĘT 

 

z dnia 18 lutego 2019r. 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt. 

 

 

 

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

(Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500 ) oraz § 59 i § 85 uchwały Nr LVII/377/18 

Rady Gminy Przemęt z dnia 26 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Przemęt  

(Dz. Urz. Wojew. Wlkp. z 2018r. poz. 7337) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

 

 § 1.1. Zatwierdza się roczne plany pracy Komisji Stałych na rok 2019. 

     2. Plany pracy stanowią załączniki do niniejszej uchwały: 

1) załącznik nr 1 Plan pracy Komisji Rewizyjnej, 

2) załącznik nr 2 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, 

3) załącznik nr 3 Plan pracy Komisji Rolnictwa,   Monitorowania   Środowiska   i   Porządku     

    Publicznego, 

4) załącznik nr 4 Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 Elżbieta Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały nr 33/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 18 lutego 2019r.  

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt. 

 

Przedmiotowa uchwała zawiera propozycje planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy 

Przemęt zgodnie z § 59 i § 85 Statutu Gminy Przemęt. Plany Pracy zostały zgłoszone przez 

Przewodniczących poszczególnych Komisji. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest 

uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

                                                                      Zał. nr 1 do uchwały 

                                                                                          Nr 33/2019 Rady Gminy Przemęt 

                                                                          z dnia 18 lutego 2019r. 

 

 

Plan Pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt na rok 2019 

 

 

1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok. 

2. Analiza sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy Przemęt za rok 2018. 

3. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Przemęt za rok 2018. 

4. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych za rok 2018. 

5. Opracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta. 

6. Zapoznanie się z wydatkami sfinansowanymi z dotacji podmiotowej za rok 2018 dotyczące 

Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie. 

7. Analiza sprawozdania dotyczącego wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego  

w 2018 r. 

8. Realizacja zadań własnych w zakresie pomocy społecznej. 

9. Zaznajomienie się z wykonaniem umów w zakresie zadań realizowanych przez organizacje 

pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

10. Zaznajomienie się z wydatkami sfinansowanymi z dotacji celowej na realizację zadań własnych 

gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

11. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.  

w I półroczu 2019 r. 

12. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. 

13. Analiza wykonania budżetu Przedszkola Samorządowego w Przemęcie za I półrocze 2019 r. 

14. Analiza wykonania budżetu Zespołu Szkół w Przemęcie za I półrocze 2019 r 

15. Zaznajomienie się z postępem prac dotyczących prowadzonych inwestycji kanalizacyjnych  

i drogowych na terenie Gminy Przemęt. 

16. Przeprowadzanie kontroli i analiz wynikających z potrzeb lub zaleceń Rady Gminy. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Ireneusz Wolniczak 

Plan pracy Komisji przyjęto na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2019 r. 

 



                                                                      Zał. nr 2 do uchwały 

                                                                                          Nr 33/2019 Rady Gminy Przemęt 

                                                                          z dnia 18 lutego 2019r. 

 

 Plan Pracy 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Gminy Przemęt na rok 2019 

 

1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok. 

2. Zapoznanie się ze stanem bazy lokalowej placówek oświatowych na terenie Gminy Przemęt 

ze szczególnym zwróceniem  uwagi na pokontrolne zalecenia Inspekcji Sanitarnej.  

3. Zapoznanie się z informacją dotyczącą arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę. 

4. Zaznajomienie Komisji z „Raportem o stanie oświaty w Gminie Przemęt”, a w szczególności  

z rekrutacją do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych.  

5. Zapoznanie się ze zmianami w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.  

6. Omówienie informacji dotyczących organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie 

ferii zimowych i wakacji letnich na terenie Gminy. 

7. Zapoznanie się w terenie ze stanem gminnej bazy rekreacyjnej oraz wypoczynkiem młodzieży 

realizowanym w ramach Programu „Każde dziecko w Gminie Przemęt uczy się pływać”.  

8. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie  

w 2019 r.  

9. Zapoznanie się z wynikami konkursu ofert na zadania wynikające z ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie oraz kalendarzem imprez na terenie Gminy w 2019 r. 

10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 r.  

11. Zaznajomienie się z projektem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.  

12. Zapoznanie się z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych oraz realizacją Gminnego 

Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

13. Zaznajomienie się z informacją dotyczącą realizacji zadań w zakresie działalności Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz 

informacją o pracy asystenta rodziny.  

14. Zapoznanie się z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020, a także z pracą zespołu 

interdyscyplinarnego i grup roboczych. 

15. Informacja o realizacji projektu Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów. 

16. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących zakresu działania Komisji. 

17. Zwoływanie posiedzeń Komisji w miarę potrzeb. 

 

Przewodnicząca Komisji 

  Joanna Koziołek 

 

Plan pracy Komisji przyjęto na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2019 r. 

 

 

                                                                     



                Zał. nr 3 do uchwały                                                                                                 

                Nr 33/2019 Rady Gminy Przemęt 

                                                                                z dnia 18 lutego 2019r. 

Plan Pracy 

Komisji Rolnictwa, Monitorowania Środowiska i Porządku Publicznego  

Rady Gminy Przemęt na rok 2019 

 

1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok. 

2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego  

Sp. z o.o.  

3. Spotkanie z przedstawicielami Kół Łowieckich dotyczące planów hodowlano – łowieckich  

na 2019 r. oraz realizacją planu odstrzału dzików w związku z rozprzestrzenianiem się  

choroby ASF. 

4. Włączenie się w akcję sprzątania świata na terenie Gminy Przemęt.  

5. Zapoznanie się w terenie z potrzebami przeprowadzenia prac melioracyjnych cieków 

zlokalizowanych na obszarze Gminy Przemęt. 

6. Spotkanie z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  

oraz Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie w celu omówienia planowanych i 

wykonanych prac melioracyjnych na terenie Gminy Przemęt.  

7. Zapoznanie się z realizacją inwestycji w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej  

i realizacją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz z wymianą źródeł energii  

na terenie Gminy Przemęt. 

8. Zapoznanie się z realizacją  zasad polityki rolnej i wspierania gospodarstw rolnych. 

9. Spotkanie z przedstawicielami Izb Rolniczych w celu zapoznania się z ich bieżącą działalnością 

oraz planami na najbliższe lata. 

10. Spotkanie z przedstawicielami Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego  

oraz Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczące wykorzystania sprzętu i zasobów gminnych do 

celów ochrony przeciwpożarowej. 

11. Spotkanie z przedstawicielami Policji w sprawie omówienia stanu bezpieczeństwa publicznego na 

terenie gminy oraz przygotowania do sezonu letniego.  

12. Przedstawienie przez Gminnego Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych stanu ochrony 

przeciwpożarowej oraz działalności jednostek OSP na terenie Gminy Przemęt.  

13. Zaznajomienie się z realizacją zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez 

jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które otrzymały dotację celową.  

14. Spotkanie z przedstawicielami zarządu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych  

w sprawie realizacji inwestycji oraz remontów dróg na terenie Gminy Przemęt. 

15. Zapoznanie się z przebiegiem sezonu letniego w miejscowościach letniskowych  

na terenie Gminy Przemęt.  

16. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przebiegu realizacji programu gospodarki odpadami. 

17. Podsumowanie przebiegu sezonu letniego 2019 na terenie Gminy Przemęt z udziałem 

przedstawicieli policji i straży pożarnej. 

18. Zapoznanie się z propozycją wysokości podatku rolnego na rok 2020. 

19. Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy Przemęt na 2020 rok i wyrażenie opinii o części 

budżetu  dot.  zakresu  działania Komisji. 

20. Zwoływanie Komisji w miarę potrzeb.                                              

  Przewodniczący Komisji  

       Jan Rademacher 

Plan Pracy Komisji przyjęto na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2019 r. 

 



 

                                                                     Zał. nr 4 do uchwały 

                                                                                         Nr 33/2019 Rady Gminy Przemęt 

                                                                         z dnia 18 lutego 2019r. 

Plan Pracy 

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Przemęt na rok 2019 

1. Przygotowanie Planu Pracy Komisji na rok 2019. 

2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian budżetu Gminy  

na rok 2019 i projektów uchwał związanych z realizacją budżetu. 

3. Analiza informacji dotyczącej wydatków i działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

4. Zapoznanie się z realizacją zadań  w sołectwach ze środków funduszu sołeckiego  

i odpisów dla wsi na 2019 rok. 

5. Zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacji i sposobu finansowania inwestycji 

zaplanowanych w budżecie Gminy na 2019 rok. 

6. Zapoznanie się z funkcjonowaniem i planami rozwoju Przemęckiego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

7. Wyrażenie opinii dotyczącej sposobu zagospodarowania wolnych środków budżetowych  

z 2018 roku. 

8. Zapoznanie się z informacją o przebiegu realizacji budżetu Gminy Przemęt   

w I półroczu 2019 roku. 

9. Przedstawienie aktualnego stanu mienia komunalnego Gminy Przemęt.  

10. Zapoznanie się z przebiegiem wykonywania zadań inwestycyjnych i  remontowych  

w placówkach oświatowych. 

11. Zaznajomienie się z wydatkami na kulturę fizyczną, sport i kluby sportowe, w tym zadania 

realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego. 

12. Zapoznanie się z funkcjonowaniem i wydatkami Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka  

w Przemęcie oraz przedstawienie planu działań na rok 2019.  

13. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2020. 

14. Analiza projektu uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok i wyrażenie opinii  

w tej sprawie. 

15. Zaznajomienie się z informacją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wydatków 

na realizację zadań z pomocy społecznej.  

16. Zaznajomienie się z informacją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wydatków 

na realizację zadań zleconych wynikających z ustaw:  

 o świadczeniach rodzinnych,  

 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+), 

 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  

17. Zaznajomienie się z informacją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wydatków 

na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci.  

18. Zapoznanie się z przyszłymi zmianami dotyczącymi miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

19. Zapoznanie się z kontynuacją realizacji inwestycji wzdłuż Jeziora Wieleńskiego. 

20. Zapoznanie się z planowanymi inwestycjami na terenie Gminy Przemęt oraz pozyskiwania 

środków na ten cel w 2020 roku. 

21. Zapoznanie się z realizacją dotyczącą dofinansowania do wymiany kotłów grzewczych  

w ramach walki ze smogiem oraz zaznajomienie się z planami gazyfikacji Gminy Przemęt.  

22. Zwoływanie posiedzeń Komisji w razie potrzeb. 

Przewodnicząca Komisji 

                                                                                                                       Monika Maćkowiak 

Plan Pracy przyjęto na posiedzeniu Komisji w dniu 11 stycznia 2019 r. 


