
UCHWAŁA NR IV.26.2019 

RADY GMINY JELENIEWO 

z dnia 14 stycznia 2019 r. 
 

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Jeleniewo 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, 1000, 1349, 1432 i 2500) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się Plany pracy Komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2019 rok, stanowiący 

załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY JELENIEWO 

Jan Bielecki 

 
 

 

 

 

 

  



Załącznik Nr 1  

do uchwały Nr IV.26.2019 

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia 14 stycznia 2019 r.  
 

PLAN PRACY 

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY JELENIEWO 

na 2019 rok 
 

 

I PÓŁROCZE 

1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za rok 2018 i sprawozdań              

z jednostek organizacyjnych gminy za 2018 rok: 

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

2) Gminnej Biblioteki Publicznej; 

3) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; 

4) Szkoły Podstawowej w Jeleniewie. 

2. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub 

nieudzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jeleniewo z tytułu wykonania budżetu za 

2018 r. 

3. Sprawy bieżące i opiniowanie uchwał. 

 
II PÓŁROCZE 

1. Kontrola realizacji dochodów z tytułu zbycia składników majątkowych gminy.  

2. Kontrola wydatków na realizację imprez kulturalnych. 

3. Kontrola realizacji i rozliczenia wybranych zadań inwestycyjnych. 

4. Opracowanie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok i sprawozdania z pracy 

Komisji Rewizyjnej za 2019 rok. 

 
 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej w miarę potrzeb może ulec zmianie. 
 

  



Załącznik Nr 2  

do uchwały Nr IV.26.2019 

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia 14 stycznia 2019 r.  
 

PLAN PRACY 

KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY JELENIEWO 

na 2019 rok 
 

 

1. Rozpatrywanie skarg wpływających do Rady. 

2. Rozpatrywanie wpływających do Rady wniosków i petycji. 

3. Przygotowywanie projektów uchwał oraz uzasadnień dotyczących rozpatrywania 

skarg i petycji. 

4. Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Komisji. 

5. Zaopiniowanie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok. 

6. Współpraca z właściwymi komisjami Rady. 

 

Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w miarę potrzeb może ulec zmianie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3  

do uchwały Nr IV.26.2019 

Rady Gminy Jeleniewo 

z dnia 14 stycznia 2019 r.  
 

PLAN PRACY 

KOMISJI DS. SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH I INWESTYCJI 
RADY GMINY JELENIEWO 

na 2019 rok 
 

Zadania stałe, realizowane przez cały rok, w miarę potrzeb: 

1. Analiza planów dochodów i wydatków budżetu gminy w zakresie : 

- rolnictwa i łowiectwa,  

- leśnictwa, 

- transportu łączności, 

- gospodarki mieszkaniowej, 

- działalności usługowej, 

- administracji publicznej, 

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 

- obsługi długu publicznego, 

- oświaty i wychowania, 

- ochrony zdrowia, 

- opieki społecznej, 

- edukacyjnej opieki wychowawczej, 

- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, 

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

- kultury fizycznej i sportu, 

- współpracy gminy. 

2. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Jeleniewo za 2018 rok. 

3. Opiniowanie arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Jeleniewie na rok szkolny 

2019/2020. 

4. Rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy i jednostek 

podległych za 2018 rok i za I półrocze 2019 roku. 

5. Opiniowanie sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020, Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 oraz Oceny zasobów pomocy 

społecznej za 2018 rok. 

6. Opiniowanie kalendarza imprez kulturalnych na sezon turystyczny 2019 roku na terenie 

Gminy Jeleniewo oraz informacji na temat bazy sportowej, turystycznej i możliwości 

wypoczynku dzieci i młodzieży. 

7. Przyjęcie informacji na temat promocji Gminy Jeleniewo.  

8. Przyjęcie informacji o stanie  mienia stanowiącego własność gminy i jego ocena. 

9. Rozpatrywanie i opiniowanie planów i inwestycji Gminy Jeleniewo.  

10. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy oraz wykonania budżetu gminy za 2018 r. 

11. Opiniowanie projektu programu i sprawozdań z działalności Gminnej Komisji 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.  



12. Przyjęcie informacji na temat dostępności świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców 

Gminy Jeleniewo. 

13. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019  

i przygotowania szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

14. Opiniowanie sprawozdania za 2018 rok z Programu Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz projektu Programu na rok 2020. 

15. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2020 rok. 

16. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Jeleniewo na 2020 rok. 
17. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji 

za 2019 r. i planu pracy Komisji na 2020 r. 

18. Współpraca z właściwymi komisjami Rady. 
 

Plan pracy Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Inwestycji w miarę potrzeb może ulec 

zmianie. 
 


