
Projekt

z dnia  28 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 3 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) i § 60 ust. 2 Statutu Gminy uchwalonego uchwałą nr 101/XVIII/2015 z dnia 30 grudnia 
2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 930 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia 
Górna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się plany pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok, stanowiące załączniki od nr 1 do 
nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Plany pracy Komisji mogą być uzupełniane dodatkowymi zadaniami zleconymi przez Radę Gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 3 stycznia 2019 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

Termin Tematyka

I
kwartał

II
kwartał

1.Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017.

2.Sprecyzowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 
absolutorium dla Wójta Gminy.

III
kwartał

IV
kwartał

1.Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2020 r.

2.Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2019 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 3 stycznia 2019 r.

Plan pracy
Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego

na 2019 rok

Termin Tematyka 

I kwartał Rozpatrywanie i opiniowanie materiałów na sesje Rady Gminy w zależności od potrzeb, a w 
szczególności:
1) sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień dla Gminy Małkinia Górna za 2018 rok,
2) sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Małkinia za 2018 rok,
3) sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia 
Górna za 2018 rok,
4) sprawozdania z działalności Komendanta Policji oraz informacji o stanie porządku 
i bezpieczeństwa publicznego za 2018 rok,
5) sprawozdania z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej za 2018 rok,
6) projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na 2019 rok,
7) projektów uchwał w sprawie zmian budżecie gminy na 2019 rok w zależności od potrzeb,
8) projektów uchwał wynikających z zadań bieżących gminy oraz obowiązujących 
przepisów.

II kwartał Rozpatrywanie i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy w zależności od potrzeb, a w 
szczególności:
1) sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie 
absolutorium dla Wójta Gminy,

2) projektu uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej,

3) projektu uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego,

4) projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy w zależności od potrzeb oraz innych 
wynikających z bieżącej działalności gminy.

III kwartał Rozpatrywanie i opiniowanie materiałów na sesje Rady Gminy w zależności od potrzeb, a w 
szczególności:
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1) projektów uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego,

2) projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz innych 
wynikających z bieżącej działalności gminy.

IV kwartał 1. Rozpatrywanie i opiniowanie materiałów na sesje Rady Gminy, a w szczególności:
1) Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy 
Małkinia Górna na 2020 rok,

2) Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok,

3) projektu budżetu gminy na 2020 rok,

4) projektów uchwał podatkowych na 2020 rok,

5) projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz innych 
wynikających z bieżącej działalności gminy.

2. Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2020 rok.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 3 stycznia 2019 r.

Plan
Pracy Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Ochrony 

Środowiska na 2019 rok

Termin Tematyka 

I kwartał Rozpatrywanie i opiniowanie materiałów na sesje Rady Gminy w zależności od potrzeb, a w 
szczególności:
1) sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień dla Gminy Małkinia Górna za 2018 rok,
2) sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Małkinia za 2018 rok,
3) sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia 
Górna za 2018 rok,
4) sprawozdania z działalności Komendanta Policji oraz informacji o stanie porządku 
i bezpieczeństwa publicznego za 2018 rok,
5) sprawozdania z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej za 2018 rok,
6) projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na 2019 rok,
7) projektów uchwał w sprawie zmian budżecie gminy na 2019 rok w zależności od potrzeb,
8) projektów uchwał wynikających z zadań bieżących gminy oraz obowiązujących 
przepisów.

II kwartał Rozpatrywanie i opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy w zależności od potrzeb, a w 
szczególności:
1) sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie 
absolutorium dla Wójta Gminy,

2) projektu uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej,

3) projektu uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego,

4) projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy w zależności od potrzeb oraz innych 
wynikających z bieżącej działalności gminy.

III kwartał Rozpatrywanie i opiniowanie materiałów na sesje Rady Gminy w zależności od potrzeb, a w 
szczególności:
1) projektów uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego.

2) projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz innych 
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wynikających z bieżącej działalności gminy.

IV kwartał 1. Rozpatrywanie i opiniowanie materiałów na sesje Rady Gminy, a w szczególności:
1) Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy 
Małkinia Górna na 2020 rok,

2) Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok,

3) projektu budżetu gminy na 2020 rok,

4) projektów uchwał podatkowych na 2020 rok,

5) projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz innych 
wynikających z bieżącej działalności gminy.

2. Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2020 rok.
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