
U C H W A I- A Nr llll15l20l4
RADY GMINY STARA KORNICA

z dnia 30 grudnia2014 r.

w sprawie zatwierdzenia plan6w pracy statych Komisji Rady Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p62n. zm.) - Rada Gminy Stara Kornica
uchwala, co nastgpuje:

$1

Przyjmuje sig i zatwierdza plany pracy stalych Komisji Rady Gminy Stara Kornica
ta2015 rok, stanowi4ce3 za*qczniki do niniejszej uchwaly.

$2

Wykonanie uchwaly powierza siE Przewodniczqcym statrych Komisji Rady Gminy.

$3

Uchwala wchodzi w Lycie z dniem podjpcia.



Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

Zai4cznik Nr 1

do Uchwaly Nr lll/15/2014
Rady Gnriny Stara Konrica

z dnia 30 grudriia 2014 r.

W*
sh.l

L.p. Termin
posiedzenia

Tematyka posiedzenia

1. styczeri Podsumowanie pracy Komisji w 2014 r.

2. kwiecieri I.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budzetu gminy,
sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury -
biblioteki oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy za
2014 r.

2 . Ro zp atr zeni e spraw o zdania finanso we go gminy.
3. Rozpatrzenie opinii Regionalnejlzby Obrachunkowej o

przedLohonym pr zez W6j ta Gminy Stara Kornica sprawo zdantu
z wykonania budzetu za20l4 r.

4. Sformulowanie r orzviecie wniosku absolutoryineso.
a
J. srerpren 1. Ocena reahzacji budzetu Gminy rzadah

za lp6hocze2015 r.
2. Wnioski do budzetu gminy na20l6 r.

inwestycyjnych

4. listopad Zajgcie stanowiska w sprawie projekt6w uchwal podatkowych
i zaopiniowanie stawek podatk6w na rok 2016.

grudzieri l. Zaopiniowanie projektu budzetu gminy na2016 r.
2. Zaoprniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Stara Kornica.
2. Ustalenie planu pracy na rok 2016.



Komisji
i

ZalqczntkNr 2
do Uchwaly Nr III/15/2014
Rady Grniny Stara Kornica

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan pracy
Bud2etu i Finans6w, Ochrony Przeciwpoiarowej
Bezpieczeristwa Publicznego na rok 2015

L.p. Termin
posiedzenia

Tematyka posiedzenia

1. styczer[ 1. Podsumowanie pracy Komisji w 2014 r.
2. Stan bezpreczenstwa p-pozarowego - funkcjonowanie

jednostek OSP w 2014 r.

) kwiecieri

2.

1. Zaop i nio w anre r o cznego sprawo zdania fi nans o we go
Gminy wr az ze sprawozdanrem z wykonania budhetu za
2014 r.
Analiza lqczny ch zob owiqzaf pieniqZnych i podatku o d
Srodk6w transportowv ch za 201 4 r.

J. sierpieri 1

2

3

Sprawozdanie z wykon ania budhetu gminy za I pok o cze
2015 r.
Koszty utrzymanra wodoci4g6w i oczyszczalni Sciek6w.
Wnioski do budzetu gminy na20l6 t.

4. listopad 1. Zajqcie stanowiska w sprawie projekt6w uchwal
podatkowych i zaopiniowanie stawek podatk6w
na rok 2016.
Re ahzacj a pro gramu p ro fi I aktyk i i r o zw iqzywani a
problem6w alkoholowy ch oraz przeciw dzialama
narkomanit za20I4 r.

2.

f, grudzieri 1

2

Zaopiniowanie projektu budzetu gminy na20l6 r.
Zaopiniowanie proj ektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stara Kornica.
Ustalenie planu pracy na20I6 r.
Zaopiniowanie podaf doty czqcy ch wynaj mu I okal i
mieszkalnych i uzytkolvych stanowiqcych mienie
komunalne gminy.
Z aop ini o wanie p o dafr doty czqcy ch W dziefiawi eni a

nieruchomo Sci gruntolyych stanowi4cych wlasno Si gminy.

3

4



Zal4cznik Nr 3

do Uchwaly Nr IIVI5//2014
Radv Grninv Stara Kornica

zdnia3O grudnia 2014r.

Plan, pracy
Komisji Rolnictwa, Ochrony Srodowiska, Przemyslu Handlu,

OSwiatv i Kulturv na rok 20L5

Termin
posiedzenia

Tematyka posiedzenia

I kwartal 1. Podsumowanie pracy Komisji w 2014 r.
2. Om6wienie imprez kulturalnych na terenie gminy w 2015 r.
3. Ocena potrzeb inwestycyjnych i remontowych w plac6wkach

oSwiatowych.

II kwartal 1. Om6wienie sytuacjr dydaktyczno - wychowawczej w szkolach.
2. Opracowanie organizacjr imprez i konkursow dla dzieci i

mlodzie?y.
3. Utrzymanie porz4dku i czystoSci na terenie gminy.

III kwartal Przygotowanie szk6l do rozpoczgcia roku szkolnego 201512016.

lV kwartal 1. Ustalenie planu pracy na2016 r.
2. Zaoprmowanie projektu budzetu gminy na20l6 t.
3 .Zaoprmowanie proj ektu Wi eloletniej Pro gno zy Finans owej

Gminy Stara Kornica.

NICZ4T


