
UCHWAŁA NR 213/XXVI/2020 
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2021 rok 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) i § 56 ust. 2 Statutu Gminy uchwalonego uchwałą nr 128/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. 
(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 15539) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1.   Zatwierdza się plany pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2021 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 Małkinia Górna.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jacek Bogdan 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 213/XXVI/2020 

Rady Gminy Małkinia Górna 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok 

Termin Tematyka 

I 
kwartał 

1. Analiza kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy. 
2. Kontrola zasadności przeprowadzenia inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa ul. 
Przedszkolnej na odcinku od km 0+392 do km 0+553 oraz do ul. Leśnej i Nurskiej etap II 
w systemie zaprojektuj i wybuduj. 
3. Sprawy różne i sprawy zlecone wynikające z potrzeb. 

II 
kwartał 

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020. 
2. Sprecyzowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium 
dla Wójta Gminy. 
3. Sprawy różne i sprawy zlecone wynikające z potrzeb. 

III 
kwartał 

1. Kontrola wykonanej inwestycji pod nazwą „Rozbudowa ul. Piaski i ul. Lipowej w 
miejscowości Małkinia Górna" 
2. Sprawy różne i sprawy zlecone wynikające z potrzeb. 

IV 
kwartał 

1. Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2022 r. 
2. Sprawy różne i sprawy zlecone wynikające z potrzeb. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 213/XXVI/2020 

Rady Gminy Małkinia Górna 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

Plan pracy Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego na 2021 rok 

Termin Tematyka  

I kwartał Rozpatrywanie i opiniowanie materiałów na sesje Rady Gminy w zależności od potrzeb, a w 
szczególności: 
1) Sprawozdania z działalności Komendanta Policji oraz informacja o stanie porządku i 
bezpieczeństwa publicznego za 2020 rok; 
2) Sprawozdania z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej za 2020 rok;  
3) Sprawozdania z realizacji trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 
Małkinia Górna na lata 2018-2020;  
4) Sprawozdania z  realizacji Gminnego Programu   Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla  Gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024; 
5) Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Małkinia Górna na 2020 rok; 
6) projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na 2021 rok; 
7) projektu uchwały w sprawie uchwalenia  trzyletniego Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny w Gminie Małkinia Górna na lata 2021-2023; 
8) projektów uchwał w sprawie zmian budżecie gminy na 2021 rok w zależności od potrzeb; 
9) projektów uchwał wynikających z zadań bieżących gminy oraz obowiązujących 
przepisów. 

II kwartał Rozpatrywanie i opiniowanie materiałów na sesje Rady Gminy w zależności od potrzeb, a w 
szczególności: 
1) raportu o stanie gminy za 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie wotum zaufania 
Wójtowi Gminy; 
2) sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 roku oraz projektu uchwały w sprawie 
absolutorium dla Wójta Gminy; 
3) projektu uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna za 
rok 2020; 
4) projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok w zależności od 
potrzeb;  
5) projektów uchwał wynikających z zadań bieżących gminy oraz obowiązujących 
przepisów. 

III kwartał Rozpatrywanie i opiniowanie materiałów na sesje Rady Gminy w zależności od potrzeb, a w 
szczególności: 
1)projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok w zależności od 
potrzeb; 
2) projektów uchwał wynikających z zadań bieżących gminy oraz obowiązujących 
przepisów; 
3) projektów uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Małkinia Górna. 

IV kwartał  1. Rozpatrywanie i opiniowanie materiałów na sesje Rady Gminy w zależności od potrzeb, a 
w szczególności: 
1) projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Narkomanii dla Gminy Małkinia Górna na 2022 rok;  
2) projektu Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok; 
3)projektu budżetu gminy na 2022 rok; 
4) projektu planu pracy Rady Gminy na 2022 rok; 
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5)projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok w zależności od 
potrzeb.  
6)projektów uchwał wynikających z zadań bieżących gminy oraz obowiązujących 
 
2. Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2022 rok. 
 

Id: 5428FAAE-13E2-46E2-AC51-D30C4E401361. Podpisany Strona 4



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 213/XXVI/2020 

Rady Gminy Małkinia Górna 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

Plan Pracy Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Ochrony 
Środowiska na 2021 rok 

Termin Tematyka  

I kwartał Rozpatrywanie i opiniowanie materiałów na sesje Rady Gminy w zależności od potrzeb, a w 
szczególności: 
1) Sprawozdania z działalności Komendanta Policji oraz informacja o stanie porządku i 
bezpieczeństwa publicznego za 2020 rok; 
2) Sprawozdania z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej za 2020 rok;  
3) Sprawozdania z realizacji trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 
Małkinia Górna na lata 2018-2020;  
4) Sprawozdania z  realizacji Gminnego Programu   Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla  Gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024; 
5) Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Małkinia Górna na 2020 rok; 
6) projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na 2021 rok; 
7) projektu uchwały w sprawie uchwalenia  trzyletniego Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny w Gminie Małkinia Górna na lata 2021-2023; 
8) projektów uchwał w sprawie zmian budżecie gminy na 2021 rok w zależności od potrzeb; 
9) projektów uchwał wynikających z zadań bieżących gminy oraz obowiązujących 
przepisów. 

II kwartał Rozpatrywanie i opiniowanie materiałów na sesje Rady Gminy w zależności od potrzeb, a w 
szczególności: 
1) raportu o stanie gminy za 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie wotum zaufania 
Wójtowi Gminy; 
2) sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 roku oraz projektu uchwały w sprawie 
absolutorium dla Wójta Gminy; 
3) projektu uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna za 
rok 2020; 
4) projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok w zależności od 
potrzeb;  
5) projektów uchwał wynikających z zadań bieżących gminy oraz obowiązujących 
przepisów. 

III kwartał Rozpatrywanie i opiniowanie materiałów na sesje Rady Gminy w zależności od potrzeb, a w 
szczególności: 
1)projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok w zależności od 
potrzeb; 
2) projektów uchwał wynikających z zadań bieżących gminy oraz obowiązujących 
przepisów; 
3) projektów uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Małkinia Górna. 

IV kwartał  1. Rozpatrywanie i opiniowanie materiałów na sesje Rady Gminy w zależności od potrzeb, a 
w szczególności: 
1) projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Narkomanii dla Gminy Małkinia Górna na 2022 rok;  
2) projektu Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok; 
3)projektu budżetu gminy na 2022 rok; 
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4) projektu planu pracy Rady Gminy na 2022 rok; 
5)projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok w zależności od 
potrzeb.  
6)projektów uchwał wynikających z zadań bieżących gminy oraz obowiązujących 
 
2. Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2022 rok. 
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