UCHWAŁA NR XIII/107/2020
RADY GMINY RZĄŚNIA
z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Rząśnia na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U.
z 2019 r.
poz. 506;
zm.:
Dz. U.
z 2019 r.
poz. 1309,
poz. 1571,
poz. 1696 i poz. 1815.)
Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy na rok 2020 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się ramowe plany pracy komisji stałych na rok 2020:
1) Rewizyjnej – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
2) Budżetu i Finansów – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
3) Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej
uchwały;
4) Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Inwestycji, Planowania Przestrzennego
i Komunikacji – stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
5) Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych – stanowiący załącznik nr 6 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2020 rok złożą Radzie Gminy Przewodniczący Komisji
w I kwartale roku 2021.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rząśnia
Jarosław Popławski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/107/2020
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 12 lutego 2020 r.
Plan Pracy Rady Gminy Rząśnia na 2020 rok
I kwartał
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy oraz planów komisji stałych na 2020 rok.
Uchwalenie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
Uchwalenie zadań inwestycyjnych na terenie gminy na 2020 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie funduszy sołeckich w budżecie na 2020 rok.
Informacja o umorzeniach należności, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zabytkami.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rząśnia na 2020 r.

II kwartał
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.
Ocena realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok.
Informacja z działalności oraz zatwierdzenie sprawozdania Gminnego Ośrodka Zdrowia za 2019 rok.
Informacja z działalności oraz zatwierdzenie sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok.
Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2019 rok.
Informacja Wójta Gminy o gospodarowaniu mieniem komunalnym.
Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rząśnia za 2019 rok.
Podjęcie uchwały dotyczącej dopłat dla mieszkańców Gminy Rząśnia do ceny wody i ścieków.

III kwartał
1. Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.
2. Informacja z działalności i sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 r.:
a) Zakładu Komunalnego,
b) Gminnej Biblioteki Publicznej,
c) Gminnego Ośrodka Zdrowia.
3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
IV kwartał
1. Uchwalenie stawek podatkowych na 2021 rok.
2. Podjęcie uchwały dotyczącej dopłat dla mieszkańców Gminy Rząśnia do ceny wody i ścieków.
Ponadto sesje Rady Gminy zwoływane będą zgodnie z art. 20 ust. 1 lub 3 ustawy o samorządzie gminnym
stosownie do aktualnych potrzeb wynikających z bieżącej sytuacji.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/107/2020
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 12 lutego 2020 r.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
I Kwartał
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za poprzedni rok.
Opracowanie Planu Pracy na rok 2020.
Kontrola wykonania uchwały w sprawie zasad dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na
dofinasowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu z montażem OZE w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie
Gminy Rząśnia. Informacja dotyczy instalacji fotowoltaicznych od 2016 roku do chwili obecnej w zakresie:
- regulaminu programu,
- umowy zawarte między firmami Spirvent i Sidomis, a wykonawcami instalacji i inwestorami,
- zestawienia bankowe z przelewami z konta gminnego (tzw. obroty kont na rzecz firm Spirvent i Sidomis).
Kontrola realizacji i rozliczenia remontu budynku OSP w Rząśni wykonanego przez firmę KRIZBUD na
przełomie roku 2017 – 2018.
II Kwartał
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.
Opracowanie opinii dotyczącej wykonania budżetu.
Przedstawienie organowi stanowiącemu stanowiska zawierającego wniosek w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.
Sprawozdanie GOPS – zakres pomocy społecznej, forma przekazania środków na przestrzeni roku
kalendarzowego.
Kontrola zespołu szkolno – przedszkolnego w zakresie rozliczania zastępstw za nauczycieli oraz przydziału
godzin w roku 2018 i 2019.
Analiza realizacji podjętych działań Wójta Gminy Rząśnia w celu aktywizacji strefy przemysłowej.
III Kwartał
Kontrola poniesionych kosztów energii elektrycznej i ogrzewania przez Urząd Gminy w Rząśni, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Rząśni, Szkołę Podstawową w Białej, Szkołę Podstawową w Zielęcinie, Gminną
Bibliotekę Publiczną, Zakład Gospodarki Komunalnej, Świetlice w miejscowościach Będków i Kodrań.
Kontrola działalności ZGK pod względem wykonania zadań, poniesionych kosztów, zatrudnionych
pracowników oraz gotowości do realizacji zaplanowanych zadań.
Kontrola rozliczenia dotacji celowej w zakresie ochrony zabytków w roku 2018 i 2019.
IV Kwartał
Kontrola rozliczenia dotacji celowej dla stowarzyszenia LKS Czarni Rząśnia za rok 2018 i 2019.
Kontrola działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rząśnia w 2019 roku.
Zaopiniowanie budżetu na rok 2021.
Opracowanie planu pracy na rok 2021.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/107/2020
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 12 lutego 2020 r.
Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2020 rok
I Kwartał
Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za rok 2019.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rząśnia
za 2019 r.
Sprawozdanie z działalności GOPS w Gminie Rząśnia.
Informacja z wykorzystania środków na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Rząśnia za rok 2019 r.
Sprawozdanie z relacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.
II Kwartał
Zaopiniowanie sprawozdań finansowo – rzeczowych jednostek organizacyjnych gminy.
Informacja z działalności LKS - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Opinia komisji w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
III Kwartał
Informacja w sprawie wykonania budżetu gminy Rząśnia za pierwsze półrocze 2020 roku.
Informacja finansowa i merytoryczna nt. funkcjonowania szkół i przedszkoli w Gminie Rząśnia.
Wnioski do prowizorium budżetowego na rok 2021.
IV Kwartał
Informacje o wykonaniu budżetu i zadań remontowo-inwestycyjnych za 9 miesięcy 2020 r.
Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na 2021 r.
Opracowanie planu pracy komisji na 2021 r.
Ponadto komisja opiniuje uchwały dotyczące bieżącej działalności Gminy oraz każdorazowo opiniuje uchwały
dotyczące zmian w budżecie Gminy.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/107/2020
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 12 lutego 2020 r.
Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej na 2020 rok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za poprzedni rok.
Opracowanie planu pracy na 2020 rok.
Przegląd mienia komunalnego gminy.
Opiniowanie projektów uchwał odnośnie stawek podatków i opłat lokalnych dotyczących podatku
rolnego i leśnego na 2021 rok.
Opiniowanie uchwał związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy.
Spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich.
Ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków i stanu przyłączy kanalizacji na terenie gminy.
Wydanie opinii do projektu budżetu Gminy Rząśnia na 2021 rok.
Opracowanie planu pracy komisji na 2021 rok.
Bieżące opiniowanie projektów uchwał związanych tematycznie z zakresem działalności komisji.
Sprawy różne wynikające z sytuacji bieżącej.

Ponadto komisja będzie obradować w ramach wspólnych posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy.
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/107/2020
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 12 lutego 2020 r.
Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Inwestycji, Planowania
Przestrzennego i Komunikacji na 2020 rok
I kwartał
Sprawozdanie za rok 2019.
Opracowanie planu pracy komisji na rok 2020.
II Kwartał
Ocena jednostek OSP pod względem utrzymania gotowości bojowej i potrzeb inwestycyjnych.
Ocena PPOŻ na terenie gminy.
Ocena bezpieczeństwa na terenie gminy.
Przegląd stanu dróg na terenie gminy.
Ocena oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
Analiza wniosków złożonych przez mieszkańców o zmianę studium Gminy Rząśnia.
III Kwartał
Analiza inwestycji na terenie gminy.
Analiza zabezpieczeń mienia komunalnego.
Ocena działań za I półrocze roku 2020.
Rozpatrywanie uwag dotyczących nieuwzględnionych wniosków mieszkańców do projektu zmiany studium
Gminy Rząśnia po jego wyłożeniu do publicznego wglądu.
IV Kwartał
Opiniowanie uchwał będących przedmiotem działania komisji.
Opracowanie planu pracy komisji na rok 2021.
Ponadto komisja będzie rozpatrywała sprawy bieżące oraz opiniowała uchwały zgodnie z właściwością.
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/107/2020
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 12 lutego 2020 r.
Plan Pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych na rok 2020
I Kwartał
1. Zapoznanie się i zatwierdzenie sprawozdania z pracy komisji za 2019 rok.
2. Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2020 rok.
3. Informacja na temat Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Dyskusja nt. organizacji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dni Rząśni, Dożynek.
5. Informacja z realizacji zleconych zadań sportowych na terenie gminy w 2019 roku przez Klub
Sportowy „Czarni Rząśnia”.
6. Informacja z wykonania zadań GOPS w Rząśni za 2019 rok.
7. Informacja z wykonania zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni za 2019 rok.
8. Informacja z wykonania zadań Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni za 2019 rok.
9. Informacja z wykonania budżetu Gminy Rząśnia za 2019 rok.
II Kwartał
1. Analiza i dyskusja na temat wniosków złożonych na zebraniach wiejskich wchodzących w zakres
działania komisji.
2. Informacja w sprawie wypoczynku dzieci w okresie wakacji planowanego przez GOPS, szkoły oraz
instytucje kultury.
3. Analiza i zaopiniowanie potrzeb remontowych szkół. (posiedzenie wyjazdowe).
4. Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia i opieki lekarskiej w szkołach.
5. Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia w Gminie Rząśnia.
6. Analiza oraz dyskusja nt. dowozu dzieci do szkół.
III Kwartał
1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem placówek kulturalno – oświatowych na terenie gminy.
2. Ocena przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego (posiedzenie wyjazdowe).
3. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.
IV Kwartał
1. Wnioskowanie i opiniowanie kandydatur do nagród artystycznych.
2. Analiza i wydanie opinii w sprawie projektu budżetu Gminy Rząśnia na 2021 rok
3. Informacja i dyskusja nt. przygotowania do ferii zimowych.
4. Zapoznanie się z planowaną działalnością instytucji kultury na rok 2021.
5. Analiza i wydanie opinii w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na 2021 rok.
6. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.

Ponadto komisja zwoływana będzie w miarę bieżących potrzeb w tym między innymi w celu opiniowania
projektów uchwał rady gminy będących w zakresie działania komisji.
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