
PLAN PRACY RADY I KOMISJI STAŁYCH NA 2018 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 2017 

Przygotowanie sprawozdania 

z działalności Komisji w 

2017 r. 

Sprawozdanie z działalności 

komisji w 2017 r. 

Plan pracy BPiCAK- działalność 

kulturalna w 2018 r. 

Sprawozdanie z działalności 

komisji za 2017 r. 

Sprawozdanie z działalności komisji 

w 2017 r. 

LUTY 
Sprawy komunalne, Komunalny 

Zakład Budżetowy 

Analiza i kontrola szkoleń 

pracowników i sołtysów. 

Informacja w sprawie zadań 

inwestycyjnych przyjętych  

w budżecie na 2018 rok. 

Spotkanie z przedstawicielami 

organizacji pożytku publicznego.  

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

środowiska. Spotkanie  

z kierownikiem posterunku policji  

w Dusznikach. 

MARZEC 

Roczne raporty jednostek 

organizacyjnych z działalności  

w roku 2017. 

Uchwalenie programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Duszniki 

na 2018 r.  

Ocena akcji zima. 

 

 

 

 

 

Kontrola delegacji za II 

półrocze 2017 r. 

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 Nordzucker 

Polska S.A. 

Przegląd sal sportowych. 

Posiedzenie wspólne z Komisją 

Rolnictwa i Budżetu: 

- spotkanie z przedstawicielami 

Zarządu Dróg Powiatowych  

- spotkanie z przedstawicielami 

Wielkopolskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich 

-  spotkanie z przedstawicielami 

Nordzucker Polska S.A. 

KWIECIEŃ 

Sprawozdanie z wykonania budżetu 

za rok 2017 

Straże pożarne, spotkanie z Prezesem 

Zarządu Gminnego OSP 

Sprawozdanie z działalności OSP. 

Sprawozdanie  ze współpracy Gminy 

z organizacjami pozarządowymi  

za 2017 rok 

Kontrola wykorzystania 

środków OSP w gminie.  

Analiza wykonania budżetu 

za 2017 rok 

Analiza wykonania budżetu  

za 2017 r. 

Analiza wykonania budżetu gminy  

za 2017 r. 

MAJ Sesja absolutoryjna 

Analiza i opiniowanie 

budżetu gminy i uchwalenie 

wniosku w sprawie 

absolutorium dla Wójta 

Gminy 

Omówienie spraw przed sesją 

absolutoryjną. 

Informacja o utrzymaniu 

rowów melioracyjnych i 

cieków wodnych w gminie. 

Utrzymanie dróg gminnych. 

Spotkanie z dyrektorami szkół, 

omówienie sytuacji w oświacie. 

Podsumowanie działalności 

jednostek OSP za 2017 r., spotkanie 

z prezesem i komendantem gminnym 

OSP w Dusznikach. 

Funkcjonowanie jednostek OSP 

Duszniki i Podrzewie w KSRG.  

Spotkanie z przedstawicielem PSP 

Szamotuły. 



 

CZERWIEC 
Przygotowanie do wypoczynku 

letniego dzieci 

Wykorzystanie środków 

finansowych przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Dusznikach. 

Spotkanie z przedstawicielem 

Wielkopolski Izby Rolniczej 

Biuro Powiatowe w 

Szamotułach. 

Analiza ściągalności 

podatków i zadłużenia. 

Spotkanie z członkami Gminnej 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

Dzikie wysypiska śmieci. 

LIPIEC 
Omówienie realizacji inwestycji  

na 2018 r. 

 

Kontrola w zakresie 

działalności sportowo-

rekreacyjnej gminy 

Analiza sytuacji w rolnictwie. 

Wybór starosty i starościny 

dożynek. 

Omówienie sytuacji zdrowotnej 

mieszkańców gminy.  

Informacja na temat gospodarki 

ściekowej na terenie gminy.  

SIERPIEŃ Przerwa urlopowa Przerwa urlopowa Przerwa urlopowa Przerwa urlopowa Przerwa urlopowa 

WRZESIEŃ 

Analiza sprawozdania wójta  

z wykonania budżetu za I półrocze 

2018 r. 

Ocena sytuacji w rolnictwie. 

Analiza sprawozdania Wójta 

z wykonania budżetu za I 

półrocze 2018 r. 

Analiza wykonania budżetu 

za I połowę 2018 roku 

Organizacja zajęć 

pozalekcyjnych dla dzieci  

i młodzieży w roku szkolnym 

2018/2019.  

Informacja o przebiegu budżetu 

gminy za I półrocze 2018 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 wykonania prac 

naprawczych na drogach 

gminnych. 

Posiedzenie poświęcone 

analizie realizacji zadań 

inwestycyjnych 

zaplanowanych na 2018 rok. 

Projekty unijne i fundusze. 

Przegląd i ocena stanu 

technicznego parków oraz miejsc 

pamięci (pomniki) – posiedzenie 

wyjazdowe. 

Wyjazd do schroniska w Posadówku. 

Ocena realizacji inwestycji 

drogowych na terenie gminy.  

LISTOPAD 

Informacja o stanie realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 

2017/2018. 

Plan pracy komisji rewizyjnej  

na rok 2019. 

Opracowanie planu pracy 

Komisji Rewizyjnej na rok 

2019. 

Plan pracy Komisji na rok 

2019. 

Opracowanie planu pracy 

Komisji na 2019 rok 
Plan pracy Komisji na rok 2019. 

GRUDZIEŃ 

Budżet Gminy na rok 2019. 

Zatwierdzenie planów pracy komisji 

stałych Rady Gminy Duszniki  

na 2019 r. 

Zatwierdzenie planu pracy Rady 

Gminy Duszniki na 2019 r. 

Opiniowanie projektu 

budżetu Gminy na rok 2019. 

Analiza i opiniowanie 

projektu budżetu na 2019 rok. 

Analiza projektu budżetu  

na 2019 rok. 

Analiza i opiniowanie projektu 

budżetu na 2019 rok. 


