
UCHWAŁA NR III/15/14 

RADY GMINY WIŻAJNY 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Wiżajny 

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy 

Wiżajny uchwala co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plany pracy na rok 2014: 

1) Komisji Rewizyjnej – stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały; 

2) Komisji Budżetu i Finansów – stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały; 

3) Komisji Infrastruktury – stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

/-/Walenty Wałejko 

 
 

 



Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr III/15/14 

Rady Gminy Wiżajny 

z dnia 30 grudnia 2014 r.  

 

 

PLAN PRACY 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

NA ROK 2015 

 

I  KWARTAŁ 

1. Analiza i opinia w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 

2. Analiza i ocena sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wiżajnach za 2014 rok. 

3. Analiza i ocena sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Wiżajnach i Świetlicy Gminnej w Wiżajnach za 2014 rok. 

4. Ocena sprawozdania z realizacji programu Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2014 rok. 

5. Analiza i ocena sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2014 rok. 

6. Kontrola w zakresie rozliczeń, procedury i dokumentacji przetargowej dotyczacej 

odśnieżania. 

7. Kontrole problemowe wynikające ze spraw bieżących. 

 

II  KWARTAŁ 

 

1. Kontrola ewidencji dokumentów wpływających do urzędu. 

2. Kontrola gospodarki finansowej w gminie w oparciu o ustawę o finansach 

publicznych,wykorzystanie dotacji celowych, kontrola wyjazdów służbowych Wójta i 

pracowników Urzędu Gminy, ryczałtów samochodowych. 

3. Kontrola gospodarki finansowej w gminie w zakresie: zobowiązań podatkowych, ulg, 

umorzeń podatkowych, rozłożeń na raty. 

4. Opinia w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku. 

5. Opracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

6. Kontrole problemowe wynikające ze spraw bieżących. 

 



III  KWARTAŁ 

 

1. Kontrola w zakresie rozliczenia poboru wody przez osoby fizyczne i osoby prawne 

oraz w zakresie ściągalności należności za zrealizowane usługi (w tym analiza i ocena 

działań dotyczących windykacji należności). 

2. Kontrola realizacji inwestycji gminnych. 

3. Kontrola i ocena zatrudnienia w Urzędzie Gminy. 

4. Kontrole problemowe wynikające ze spraw bieżących. 

 

IV KWARTAŁ 

 

1. Kontrola wybranej inwestycji Gminy Wiżajny. 

2. Kontrola  w zakresie  rozliczeń, procedury i dokumentacji przetargowej dotyczącej 

odśnieżania. 

3. Opinia w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok. 

4. Opinia wniosków zgłoszonych do projektu budżetu gminy na 2016 rok. 

5. Sprawozdanie z działalności komisji za 2015 rok. 

6. Opracowanie planu pracy komisji rewizyjnej na 2016 r. 

7. Kontrole problemowe wynikające ze spraw bieżących. 

 

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wiżajny ustaliła, że posiedzenia będą odbywały  

się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr III/15/14 

Rady Gminy Wiżajny 

z dnia 30 grudnia 2014 r.  

 

 

PLAN PRACY 

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW 

 NA ROK  2015 

 

Zadania stałe, realizowane przez cały rok w miarę potrzeb: 

1. Analiza planów dochodów i wydatków budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej 

działów w zakresie : 

- rolnictwa, 

- leśnictwa, 

- transportu i łączności, 

- gospodarki mieszkaniowej, 

- administracji publicznej, 

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 

- oświaty i wychowania, 

- ochrony zdrowia, 

- opieki społecznej, 

- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, 

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

- kultury fizycznej i sportu. 

2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów  

oraz zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej. 

 

I   KWARTAŁ 

 

1. Wyrażenie opinii w sprawach dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych, 

zakupu, dzierżawy i wymiany. 

2. Rozpatrzenie możliwości udzielenia dotacji  dla instytucji ubiegających się o pomoc 

finansową. 

3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 



4. Analiza i ocena sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wiżajnach za 2014 rok. 

5. Analiza i ocena sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Wiżajnach i Świetlicy Gminnej w Wiżajnach za 2014 rok. 

6. Analiza i ocena sprawozdania z realizacji programu Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2014 rok. 

7. Analiza i ocena sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2014 rok. 

 

II KWARTAŁ 

 

1. Wyrażenie opinii w zakresie remontu i modernizacji dróg gminnych. 

 

III KWARTAŁ 

 

1. Analiza informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku. 

 

 IV KWARTAŁ 

 

1. Założenia do projektu budżetu gminy na 2016 rok. 

2. Wyrażenie opinii dotyczących wniosków zgłoszonych do projektu budżetu gminy  

na 2016 rok. 

3. Wyrażenie opinii w zakresie projektu stawek podatków i opłat lokalnych. 

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2015 roku. 

 

 

Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy Wiżajny ustaliła, że posiedzenia będą  

odbywały się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 



Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr III/15/14 

Rady Gminy Wiżajny 

z dnia 30 grudnia 2014 r.  

 

 

PLAN PRACY 

KOMISJI INFRASTRUKTURY 

NA ROK 2015 

 

Zadania stałe realizowane przez cały rok : 

1. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych, 

zakupu, dzierżawy i wymiany. 

2. Omówienie projektów uchwał proponowanych na sesje Rady Gminy. 

 

I KWARTAŁ 

 

1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 

2. Monitorowanie wykonania inwestycji planowanych na 2015 rok. 

3. Analiza i ocena sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wiżajnach za 2014 rok. 

4. Analiza sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiżajnach  

i Świetlicy Gminnej w Wiżajnach za 2014 rok. 

5. Analiza i ocena sprawozdania z realizacji programu Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2014 rok. 

6. Analiza i ocena sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2014 rok. 

 

II  KWARTAŁ 

 

1. Analiza zagospodarowania gminy w zakresie infrastruktury technicznej. 

2. Wyrażenie opinii w zakresie remontu i modernizacji dróg gminnych. 

III  KWARTAŁ 

 

1. Lustracja dróg gminnych i ocena ich stanu użytkowego. 

 

 



IV KWARTAŁ 

 

1. Wyrażenie opinii w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok. 

2. Oceana wykonania inwestycji zaplanowanych na 2015 rok. 

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury w 2015 roku. 

 

 

Komisja Infrastruktury Rady Gminy Wiżajny ustaliła, że posiedzenia będą odbywały 

się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

 

 


