
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                        

UCHWAŁA NR XX.152.2020 

RADY GMINY STROMIEC 

z dnia 29 grudnia 2020r. 

 

w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych  komisji Rady Gminy Stromiec 
na 2021 rok 

 

 Na podstawie  art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.                 
z 2020r., poz.713 z późn.zm.) oraz ust.27 (rozdz. 6) Statutu Gminy Stromiec - uchwała Nr V.37.2019 z 
dnia 29 marca 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stromiec (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r., 
poz.4892), Rada Gminy Stromiec uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Zatwierdza  ramowe plany pracy stałych komisji Rady Gminy Stromiec na 2021 rok: 

1) Komisji Budżetowej stanowiący  załącznik Nr 1; 

2) Komisji  Samorządowej stanowiący załącznik Nr 2. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
PRZEWODNICZĄCY  

RADY GMINY STROMIEC 

 

Michał Ziółkowski 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 
 
 
             Zgodnie  z  art.21 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r.poz.713 z późn.zm). 
komisje podlegają radzie gminy i przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. 
Natomiast w myśl Rozdziału 6 ust.27 Statutu Gminy Stromiec przyjętego uchwałą   Nr V.37.2019 Rady 
Gminy Stromiec z dnia 29  marca 2019r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r., poz.4892)  Komisje 
przedstawiają  Radzie Gminy do zatwierdzenia Plan pracy Komisji na dany rok budżetowy, najpóźniej 
do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego i składają Radzie Gminy pisemne sprawozdanie                
z realizacji rocznego planu pracy komisji   nie później niż na pierwszej sesji nowego roku 
kalendarzowego. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 



 Załącznik Nr 1 
                                                                                                                   do Uchwały Nr XX.152.2020 

                                                                                                                   Rady Gminy  Stromiec 
                                                                                                                   z dnia  29 grudnia 2020 r. 

 
 

Ramowy plan pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Stromiec 
na 2021 rok 

 
Termin 

realizacji 
Tematyka 

I 
kwartał 

 
1. Przygotowanie  sprawozdania z działalności  komisji za rok 2020. 
2. Omówienie kosztów eksploatacji wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków 

za 2020r 
3. Informacja na temat ściągalności opłat za czynsze, wodę i ścieki oraz opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2020. 
4. Opinia w sprawie wyodrębnienia środków na fundusz sołecki na 2022 rok. 
5.   Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności struktur gminy.  

II 
Kwartał 

 
1. Wyjazdowe posiedzenie Komisji – ocena stanu   dróg  gminnych  po zimie. 
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania 

budżetu gminy za rok 2020. 
3. Zapoznanie się z raportem o stanie gminy za 2020r. 
4. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności struktur gminy. 

 

III 
Kwartał 

 

1. Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2021 r. 
2. Analiza wpływów z podatków i opłat lokalnych za I półrocze 2021r. 
3. Informacja o realizacji inwestycji w I półroczu 2021 r. 
4. Informacja dotycząca sprzedaży i dzierżawy mienia gminnego za I półrocze 

2021r. 
5. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności struktur gminy. 

 

IV 

kwartał 

 
1. Omówienie i zaopiniowanie proponowanych stawek podatków i opłat 

lokalnych na 2022 r. 
2. Omówienie założeń do projektu budżetu gminy na 2022 r. 
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2022 r. 
4. Opracowanie ramowego planu pracy komisji na rok 2022. 
5.   Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności struktur gminy  

 
PRZEWODNICZĄCY  

RADY GMINY STROMIEC 

 

/-/ Michał Ziółkowski 

 

 
 

 



 
Załącznik Nr 2 

                                                                                                                         do Uchwały Nr XX.152.2020 
     Rady Gminy Stromiec 
z dnia 29 grudnia 2020 r. 

 
 

Ramowy plan pracy Komisji Samorządowej Rady Gminy Stromiec 
 na 2021 rok 

 

Termin 
realizacji 

Tematyka 

I 
kwartał 

 
1. Przygotowanie sprawozdania z działalności komisji za rok 2020. 
2. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020 oraz 

przedstawienie potrzeb  w zakresie pomocy społecznej.  
3. Rozpatrzenie sprawozdania  z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za rok 2020. 
4. Informacja  z realizacji Programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi za       rok 

2020. 
5.   Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności struktur gminy. 
 

II 
kwartał 

1.   Wyjazdowe posiedzenie Komisji – ocena stanu   dróg  gminnych  po zimie. 
 

2.    Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 r. 
3.    Omówienie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu     
       Opieki Zdrowotnej za 2020 rok 
4.    Analiza  projektów organizacyjnych szkół oraz wydatków poniesionych na utrzymanie     
       placówek oświatowych w 2020 roku. 

5.   Zapoznanie się z raportem o stanie gminy za 2020r. 
6.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu      
       gminy za rok 2020. 
7.   Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności struktur gminy. 

 

III 
kwartał 

 
1. Posiedzenie wyjazdowe – ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego (2021/2022). 
2. Rozpatrzenie informacji o przebiegu  wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.  

oraz o kształtowaniu się wieloletniej  prognozy finansowej. 
3. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności struktur gminy. 

 

IV 
kwartał 

 
1. Analiza wniosków do projektu budżetu gminy na 2022 r. 
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 
3. Omówienie i zaopiniowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 r. 
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2022 r. 
5. Opracowanie ramowego planu pracy komisji na rok 2022. 
6. Sprawy różne wynikające z bieżącej działalności struktur gminy. 

 
PRZEWODNICZĄCY  

RADY GMINY STROMIEC 

 

/-/ Michał Ziółkowski 


