UCHWAŁA NR 91/XII/20
RADY GMINY RUTKI
z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rutki.
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r., poz. 506, 1309, 1571,
1696 i poz. 1815) uchwala się̨ co następuje:
§ 1. Przyjmuje się̨ plany pracy stałych komisji Rady Gminy Rutki:
1) Komisji Rozwoju, stanowiący załącznik nr 1;
2) Komisji Skarg Wniosków i Petycji, stanowiący załącznik nr 2;
3) Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik nr 3;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się̨ Przewodniczącemu Rady Gminy Rutki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Paweł Kowalewski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 91/XII/20
Rady Gminy Rutki
z dnia 19 marca 2020 r.
PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU RADY GMINY RUTKI NA 2020 ROK
I Kwartał
1. Ocena postępu prac przygotowawczych do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 rok.
2. Omówienie stanu mienia gminnego.
3. Analiza sprawozdań finansowo - rzeczowych jednostek organizacyjnych gminy
II Kwartał
1. Analiza raportu o stanie gminy.
2. Analiza sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki samorządu.
3. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na rok 2020/2021
- omówienie stanu zatrudnienia nauczycieli,
- analiza kosztów związanych z utrzymaniem poszczególnych placówek oświatowych.
4. Analiza składników majątkowych gminy, w tym zapoznanie się zasobami gruntów pod inwestycje.
5. Informacja o funkcjonowaniu gospodarki odpadami komunalnymi, omówienie kosztów związanych
z gospodarką odpadami komunalnymi i stanu rozliczeń z mieszkańcami.
III Kwartał
1. Analiza funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rutkach-Kossakach – ocena działalności
spółki pod względem ekonomicznym, gospodarowania majątkiem publicznym, wpływu działalności spółki na
podniesienie komfortu życia mieszkańców i przedsiębiorców w obszarze jej działania.
2. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 r.
IV Kwartał
1. Ocena stopnia zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych.
2. Informacja o pozyskanych środkach pozabudżetowych na realizację różnych projektów w roku 2020.
3. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych.
4. Przygotowanie i opracowanie wniosków do budżetu gminy na 2021 r.
5. Analiza i opiniowanie projektu budżetu gminy na 2021 rok.
Praca ciągła – opiniowanie projektów uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta , Radnych
i Przewodniczącego Rady oraz mieszkańców.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 91/XII/20
Rady Gminy Rutki
z dnia 19 marca 2020 r.
Roczny plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok.
1. Rozpatrzenie i wydanie opinii nt. skarg wniosków i petycji, które zostały przekazane do
Przewodniczącego Rady Gminy.

Komisji przez

2. Sprawy rożne.
3. Przyjęcie Planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2021.
Praca ciągła – opiniowanie projektów uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta,
i Przewodniczącego Rady oraz mieszkańców.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 91/XII/20
Rady Gminy Rutki
z dnia 19 marca 2020 r.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rutki na 2020 rok
I Kwartał
1. Doraźne kontrole zlecone przez Radę Gminy.
2. Omówienie i zaopiniowanie zmian w Budżecie Gminy.
3. Ustalenie planu pracy komisji na 2021 rok.
II Kwartał
1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rutki , sprawozdania finansowego oraz
informacji o stanie mienia za 2019 r. oraz - przygotowanie opinii komisji o przedłożonym przez Wójta Gminy
sprawozdaniu, – przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
2. Kontrola realizacji zadań OPS w Rutkach.
3. Doraźne kontrole zlecone przez Radę Gminy.
III Kwartał
1. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku, o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w tym realizacji przedsięwzięć.
2. Analiza funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rutkach-Kossakach – ocena działalności
spółki pod względem ekonomicznym, gospodarowania majątkiem publicznym, wpływu działalności spółki na
podniesienie komfortu życia mieszkańców i przedsiębiorców w obszarze jej działania.
3. Doraźne kontrole zlecone przez Radę Gminy.
IV Kwartał
1. Omówienie założeń do projektu budżetu gminy na 2020 rok.
2. Omówienie i zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2020 rok.
4. Doraźne kontrole zlecone przez Radę Gminy.
Praca ciągła – opiniowanie projektów uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta , Radnych
i Przewodniczącego Rady oraz mieszkańców.
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