
 
                                          
 

 
PLAN PRACY RADY GMINY NA 2011 rok 

 

 

 

Termin 

 

T e m a t y k a 

 

styczeń – kwiecień 1. Przyjęcie planu pracy rady oraz komisji na 2011 r. 

2. Uchwalenie Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Lipowa w latach 2011-2017 

3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 r. 

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej za 2010 r. 

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Centrum 

Promocji i Kultury za 2010 r. 

maj – wrzesień 1. Rozpatrzenie sprawozdania wójta z wykonania budżetu gminy 

za 2010 r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium  

2. Sesja wyjazdowa w celu zapoznania się z inwestycjami 

prowadzonymi na terenie gminy  

październik – grudzień  1. Podjęcie uchwał okołobudżetowych na 2012 r. 

2. Podjęcie uchwały budżetowej na 2012 r.  

3. Przedstawienie informacji o realizacji zadań oświatowych w 

roku szkolnym 2010/2011 

4. Uchwalenie „Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2011 r.” 

5. Uchwalenie „Programu współpracy Gminy Lipowa z 

organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 r.”  

styczeń – grudzień  Podejmowanie uchwał w sprawach bieżących 

 
 
 
 
 

                                                            Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                          Aleksander Greń  

                     
 
 
 

                                          
 
 
 



 
 
 
 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2011 r. 
 

 

 

Termin 

 

T e m a t y k a 

 

Styczeń - luty 
1. Analiza wydatków jednostek oświatowych w poniesionych w II 

półroczu 2010 r. 

marzec – kwiecień 

1. Zaopiniowanie sprawozdania wójta z wykonania budżetu 

gminy za 2010 r. i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w 

sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium wójtowi z 

wykonania budżetu. 

lipiec – sierpień 
1.Kontrola w zakresie wykonania budżetu gminy za I-sze 

półrocze 2011 r. 

wrzesień – grudzień 
1. Analiza niektórych wydatków budżetowych poniesionych w 

2011 r. 

                                                                     
 

 

                                                                   Przewodniczący Komisji 
 

                                                                                         Ewa Torzewska-Kozioł 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

PLAN PRACY KOMISJI KULTURY, OŚWIATY, SPORTU, TURYSTYKI, OPIEKI 

SPOŁECZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA 2011 r. 

 

 

Termin 

 

T e m a t y k a 

 

styczeń –marzec 

1. Uchwalenie planu pracy na 2011 r. 

2. Omówienie spraw związanych ze stanem bezpieczeństwa 

publicznego oraz p.pożarowego w 2010 r. 

3. Zaopiniowanie Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Lipowa w latach 2011-2017 

4. Omówienie spraw związanych z organizacją imprez 

kulturalnych na terenie gminy 

kwiecień - czerwiec 

1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 r. 

2. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej za 2010 r. 

3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego 

Centrum Promocji i Kultury za 2010 r. 

4. Zaopiniowanie sprawozdania wójta z wykonania budżetu 

gminy za 2010 r.  

lipiec - sierpień 
Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do 

rozpoczęcia roku szkolnego 2011/12  

wrzesień – grudzień 

1. Analiza wyników egzaminów uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjalistów 

2. Zaopiniowanie wysokości stawek podatków lokalnych i opłat 

na 2012 r. 

3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na  

2012 r.  

4. Zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2012 r.  

5. Zaopiniowanie rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 

styczeń – grudzień 
Opiniowanie projektów uchwał w sprawach bieżących będących 

w kompetencji komisji 

                                                      
 

 

                                                           Przewodniczący Komisji 

 

                                                                  Zdzisław Setla  
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FINANSÓW NA 2011 r. 

 

 

Termin 

 

T e m a t y k a 

 

styczeń – marzec  

1. Uchwalenie planu pracy na 2011 r. 

2. Sprawozdanie z realizacji inwestycji przeprowadzonych w 

2010 r.  

kwiecień - czerwiec 

1. Informacja dotycząca obrotu nieruchomościami gminnymi w 

2010 r. 

1. Zaopiniowanie sprawozdania wójta z wykonania budżetu 

gminy za 2010 r.  

lipiec – wrzesień 

1. Informacja dotycząca inwestycji realizowanych w I-szym 

półroczu 2011 r. 

2. Analiza sprawozdania wójta z wykonania budżetu gminy za I-

sze półrocze 2011 r. 

październik – grudzień 

1. Omówienie stanu zaawansowania prac dotyczących zmiany 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

2. Zaopiniowanie wysokości stawek podatków lokalnych i opłat 

na 2011 r. 

3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2011 r.  

styczeń – grudzień 
Opiniowanie projektów uchwał w sprawach bieżących będących 

w kompetencji komisji 

                                                                                                  

 

 

 

    

                                                                                                    Przewodniczący Komisji 

 

                                                                                        Czesław Miklusiak 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2011 r. 
 

 

 

Termin 

 

T e m a t y k a 

 

styczeń –kwiecień 

1. Informacja z realizacji zadania utylizacji azbestu w 2010 r. 

wraz z przedstawieniem zapotrzebowania na 2011 r. 

2. Informacja z realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 

dla Gminy Lipowa - etap I 

maj – sierpień 

1. Zaopiniowanie sprawozdania wójta z wykonania budżetu 

gminy za 2010 r. 

2. Omówienie zasad regulaminu konkursu „Razem z nami sortuj 

odpady” w 2011 r. 

3. Omówienie spraw dotyczących wyłapywania bezdomnych 

zwierząt wraz z przedstawieniem kosztów utrzymania zwierząt w 

schronisku 

wrzesień – grudzień 

1. Omówienie problemu likwidacji „dzikich wysypisk śmieci” na 

terenie Gminy Lipowa 

2. Zaopiniowanie wysokości stawek podatków lokalnych i opłat 

na 2012 r. 

3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2012 r.  

styczeń – grudzień 
Opiniowanie projektów uchwał w sprawach bieżących będących 

w kompetencji komisji 

                                                              

    

 
                                                                 Przewodniczący Komisji 

 

                                                                                  Andrzej Habdas 

 


