
 
 
 

Stanowisko Nr 2/2015 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia 16 lutego 2015 r. 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2015 r.  
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. 
U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),) -  Rada Gminy: 
 
1. Zatwierdza na 2015 r. plan pracy: 

1) Komisji Budżetu i Finansów w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 
2) Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej w brzmieniu stanowiącym załącznik 

Nr 2 
3) Komisji Spraw Społecznych w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 
4) Komisji Rewizyjnej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 

 
 

2. Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodnicząca 
Rady Gminy Michałowice 

Elżbieta Biczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Załącznik Nr 1 
do Stanowiska Rady Nr 2/2015   
z dnia 16 lutego 2015 roku  

 

 
PLAN PRACY  

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW NA 2015 ROK  
 

1. Przyjęcie  planu pracy Komisji na 2015 r.  

2. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 oraz stopnia zaawansowania 
realizacji programów wieloletnich.  

3. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. 
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 

4. Opiniowanie projektu budżetu na 2016 rok. 

5. Opiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej. 

6. Informacja na temat uzyskania oraz wykorzystania środków zewnętrznych. 

7. Przyjęcie  planu pracy Komisji na 2016 r. 

8. Wyrażanie opinii w sprawach projektów uchwał zgodnie z kompetencją komisji.  

9. Sprawy bieżące. 

 
 
 



 
 

Załącznik Nr 2 
do Stanowiska Rady Nr 2/2015  
z dnia  16 lutego 2015 roku  

 

 
PLAN PRACY  

KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I PRZESTRZENNEJ                     
NA 2015 ROK  

 
 

1. Przyjęcie  planu pracy Komisji na 2015 r.  

2. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok w zakresie inwestycji i 
remontów oraz stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich zakresie 
inwestycji i remontów.  

3. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. 
i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 

4. Opiniowanie projektu budżetu na 2016 rok w zakresie inwestycji i remontów. 
5. Opiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej. 
6. Zapoznanie się z Raportem z realizacji programu ochrony środowiska Gminy 

Michałowice za lata 2010-2012 z uwzględnieniem 2013 roku. 
7. Przyjęcie  planu pracy Komisji na 2016 r. 

8. Wyrażanie opinii w sprawach projektów uchwał zgodnie z kompetencją komisji.  
9. Sprawy bieżące. 



Załącznik Nr 3 
do Stanowiska Rady Nr 2/2015   
z dnia 16 lutego 2015 roku  

 
PLAN  PRACY 

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH NA ROK 2015 
 

1. Przyjęcie  planu pracy Komisji na 2015 r.  
2. Ocena zasobów i potrzeb z zakresu pomocy społecznej. 
3. Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar w rodzinie. 
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. 
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. 
8. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. 
9. Informacja o działalności niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej  na terenie 

Gminy. 
10. Sprawozdanie z działalności Komendanta Policji w Regułach oraz informacja o stanie 

porządku i bezpieczeństwa publicznego. 
11. Opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu za 2014 rok w zakresie oświaty i 

wychowania, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury i sportu. 
12. Opiniowanie projektu budżetu na 2016 rok w zakresie oświaty i wychowania, pomocy 

społecznej, ochrony zdrowia, kultury i sportu. 
13. Przyjęcie  planu pracy Komisji na 2016 r. 
14. Wyrażanie opinii w sprawach projektów uchwał zgodnie z kompetencją komisji.  
15. Sprawy bieżące. 

 
                                                                                                                           



 
Załącznik Nr 4 
do Stanowiska Rady Nr 2/2015   
z dnia  16 lutego 2015 roku  

 

 
 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ 
RADY GMINY MICHAŁOWICE  NA 2015 r. 

 
 

 
1.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok oraz 
sporządzenie opinii i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 
Michałowice za 2014r. 
 
2.Analiza i opiniowanie skarg, wniosków oraz pism kierowanych do komisji. 
 
3.Kontrola realizacji i rozliczenia wybranych zadań inwestycyjnych z  2014r. 
 
4.Kontrola działalności i realizacji budżetu w wybranych jednostkach 
organizacyjnych gminy. 
 
5.Przygotowanie planu pracy na 2016 rok. 
 
 
 
 
 


