
PLAN PRACY RADY I KOMISJI STAŁYCH NA 2017 ROK 

MIESIĄC RADA GMINY 
KOMISJA 

REWIZYJNA 

KOMISJA 

ROLNICTWA I 

BUDŻETU 

KOMISJA OŚWIATY, 

KULTURY, KULTURY 

FIZYCZNEJ I 

ZDROWIA 

KOMISJA OCHRONY 

ŚRODOWISKA I 

PORZĄDKU 

PUBLICZNEGO 

STYCZEŃ 
Sprawozdania z działalności Rady 

Gminy i komisji stałych za rok 2016 

Kontrola oddziału 

przedszkolnego w Sędzinku 

Sprawozdanie z działalności 

komisji w 2016 r. 

-Plan pracy BPiCAK- 

działalność kulturalna w 2017 r. 

- Sprawozdanie z działalności 

komisji w 2016 r. 

Sprawozdanie z działalności komisji 

w 2016 r. 

LUTY 

Informacja Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej o Rządowym 

programie Rodzina 500 Plus 

Kontrola OSP Duszniki- 

rozliczenie inwestycji 

Analiza ściągalności opłat za 

podatki, wodę i ścieki oraz 

opłat za odbiór odpadów 

Problemy ludzi starszych i osób 

w ciężkiej sytuacji życiowej z 

terenu Gminy Duszniki  

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

środowiska. Spotkanie z 

kierownikiem posterunku policji w 

Dusznikach, problem bezpańskich 

psów; wyjazd do schroniska w 

Posadówku 

MARZEC 

-Roczne raporty jednostek 

organizacyjnych z działalności w 

roku 2016 

- Uchwalenie programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Duszniki na 2017 r.  

- Sprawy komunalne, KZB 

-Ocena akcji zima 

 

 

 

 

 

Kontrola budowy boiska w 

Grzebienisku 

Posiedzenie wspólne z 

Komisją Ochrony Środowiska 

i Porządku Publicznego: 

- spotkanie z 

przedstawicielami Zarządu 

Dróg Powiatowych  

- spotkanie z 

przedstawicielami 

Wielkopolskiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich 

- spotkanie z 

przedstawicielami Związku 

Spółek Wodnych ws. 

melioracji 

- Analiza wyników nauczania po 

I semestrze roku szkolnego a 

przygotowanie uczniów do 

sprawdzianu po VI kl. Szkoły 

Podstawowej i do egzaminu III 

kl. Gimnazjum 

- Ocena realizacji inwestycji – 

boisko wielofunkcyjne w 

Grzebienisku 

Posiedzenie wspólne z Komisją 

Rolnictwa i Budżetu: 

- spotkanie z przedstawicielami 

Zarządu Dróg Powiatowych  

- spotkanie z przedstawicielami 

Wielkopolskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich 

- spotkanie z przedstawicielami 

Związku Spółek Wodnych ws. 

melioracji 

KWIECIEŃ 

-Sprawozdanie z wykonania budżetu 

za rok 2016  

-Straże pożarne, spotkanie z 

Prezesem Zarządu Gminnego OSP 

- Sprawozdanie z działalności OSP 

- Sprawozdanie  ze współpracy 

Gminy z organizacjami 

pozarządowymi za 2016 rok 

Kontrola szkoły w Sędzinku 
Analiza wykonania budżetu 

za 2016 rok 

Analiza wykonania budżetu za 

2016 r. 

Analiza wykonanie budżetu gminy  

za 2016 r. 

MAJ Sesja absolutoryjna 

Analiza i opiniowanie 

budżetu Gminy i uchwalenie 

wniosku w sprawie 

absolutorium dla Wójta 

Gminy 

Omówienie spraw przed sesją 

absolutoryjną 

Spotkanie z przedstawicielami 

poradni pedagogiczno-

psychologicznej 

-Podsumowanie działalności 

jednostek OSP za 2016 r., spotkanie 

z prezesem i komendantem gminnym 

OSP w Dusznikach 

-Funkcjonowanie jednostek OSP 

Duszniki i Podrzewie w KSRG  

-Spotkanie z przedstawicielem PSP 

Szamotuły 



 

CZERWIEC 

- Omówienie realizacji inwestycji na 

2017 r. 

- Przygotowanie do wypoczynku 

letniego dzieci 

Kontrola środków funduszu 

sołeckiego za 2016 r. 

Spotkanie z przedstawicielem 

Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa w 

Szamotułach 

Posiedzenie wspólne z Komisją 

Ochrony Środowiska i Porządku 

Publicznego – przegląd sal 

wiejskich w Gminie Duszniki 

Posiedzenie wspólne z Komisją 

Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej 

i Zdrowia – przegląd sal wiejskich w 

Gminie Duszniki 

LIPIEC Sprawy oświatowe 

Kontrola wyjazdów i 

delegacji służbowych 

Sprawy bieżące 

Analiza sytuacji w rolnictwie. 

Wybór starosty i starościny 

dożynek 

- Regulamin stypendialny 

- Informator Gminy 

Ocena prac projektowo- 

inwestycyjnych na drogach 

powiatowych przy wsparciu 

finansowym Gminy Duszniki na 

2016 r. i za I poł. 2017 r. 

SIERPIEŃ Przerwa urlopowa Przerwa urlopowa Przerwa urlopowa Przerwa urlopowa Przerwa urlopowa 

WRZESIEŃ 

- Analiza sprawozdania wójta z 

wykonania budżetu za I półrocze 

2017 r. 

-  Ocena sytuacji w rolnictwie 

Analiza sprawozdania Wójta 

z wykonania budżetu za I 

półrocze 2017 r. 

Analiza wykonania budżetu 

za I połowę 2017 roku 

- Organizacja zajęć 

pozalekcyjnych dla dzieci i 

młodzieży w roku szkolnym 

2017/2018  

- Informacja o przebiegu budżetu 

gminy za I półrocze 2017 r.  

- Bezpieczna szkoła i droga do 

szkoły 

PAŹDZIERNIK 

- Analiza oświadczeń majątkowych 

- Roczne programy: 

     * profilaktyki i rozwiązywania         

        problemów alkoholowych 

     * współpracy z organizacjami  

        pozarządowymi 

- Uchwały podatkowe  

Kontrola inwestycji- budowa 

oczyszczalni ścieków w 

Grzebienisku 

Posiedzenie poświęcone 

analizie realizacji zadań 

inwestycyjnych 

zaplanowanych na 2017 rok. 

Projekty unijne i fundusze. 

Oferta zajęć sportowych na 

terenie Gminy Duszniki 

Ocena realizacji inwestycji-

oczyszczalnia ścieków w 

Grzebienisku 

LISTOPAD 

- Informacja o stanie realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 

2016/2017 

- Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 

rok 2018  

Opracowanie planu pracy 

Komisji Rewizyjnej na rok 

2018. 

Plan pracy Komisji na rok 

2018 

Opracowanie planu pracy 

Komisji na 2018 rok 
Plan pracy Komisji na rok 2018 

GRUDZIEŃ 

- Budżet Gminy na rok 2018 

- Zatwierdzenie planów pracy 

komisji stałych Rady Gminy 

Duszniki na 2018 r. 

- Zatwierdzenie planu pracy Rady 

Gminy Duszniki na 2018 r. 

Opiniowanie projektu 

budżetu Gminy na rok 2018 

Analiza i opiniowanie 

projektu budżetu na 2018 rok. 

Analiza projektu budżetu na 

2018 rok. 

Analiza i opiniowanie projektu 

budżetu na 2018 rok. 


