
 

                           U C H W A Ł A   Nr  XXVIII/146 /2017 

                                 RADY    GMINY    RYTWIANY 

                                    z dnia  13  lutego  2017 r. 

 

 

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rytwiany oraz planów pracy 

komisji stałych Rady Gminy. 

 

 

                        Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 

446) oraz § 45 ust. 2 i § 48 Statutu Gminy Rytwiany oraz § 3 ust. 2 Regulaminu 

Rady Gminy Rytwiany stanowiącego załącznik Nr 8 do Statutu Gminy 

Rytwiany /tekst jednolity Dz.Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 

65, poz. 711 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala: 

 

 

                                                       §  1 

 

 

Plan pracy Rady Gminy Rytwiany na 2017 r. stanowiący załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

 

                                                       §  2 

 

Aprobuje plany pracy komisji stałych na 2017 r. jak w załącznikach od Nr 2 do 

Nr 5. 

 

 

                                                      §  3 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

 

 

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy  

Jerzy Gwizdowski 
                                                                        



 

 

                                                                          Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Rytwiany 

                                                                          nr XXVIII/146/2017 z dnia 13.02.2017 r. 

                                  

 

 

                        Plan pracy Rady Gminy Rytwiany na 2017 rok. 

 

LUTY                     -  Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2017 r. 

                               -   Zmiany w budżecie Gminy. 

                               -   Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i         

                                   gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

 

MARZEC               - Zatwierdzenie lub odrzucenie Funduszu Sołeckiego. 

 

 

MAJ                         - Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za  

                                   2016 r. i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 

 

 

CZERWIEC           - Dokonanie przeniesień w budżecie gminy w okresie  

                                  I  półrocza 2017 r. 

                               - Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego za  

                                 2016 r. Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu  

                                 Opieki Zdrowotnej  w Rytwianach. 

- Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego 

                                 za 2016 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach. 

                               - Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 

                                 2016 r. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji   

                                 Turystycznej  w Rytwianach 

 

 

SIERPIEŃ              - Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze  

                                  2017 rok. 

 

                               

PAŹDZIERNIK      - Informacja o stanie oświaty w gminie. 

      

                                 - Informacja o oświadczeniach majątkowych 
 

                                  

LISTOPAD             - Uchwalenie stawek podatków i opłat na 2018 r. 
 



                                                          

GRUDZIEŃ           - Dokonanie przeniesień w budżecie gminy na 2017 r. 

 

                                                           
                                                                      Załącznik nr 2 do Uchwały  nr XXVIII/146/2017  

                                                                                Rady Gminy Rytwiany z dnia 13 lutego 2017 r. 

                                                            

                                                           
                                                          
 Plan pracy Komisji Rewizyjnej przy  Radzie Gminy Rytwiany na 2017 r. 
 

 

Luty 

 

- Plan pracy komisji. 

 

Kwiecień/Maj 

 

- Analiza i opinia o wykonaniu budżetu gminy Rytwiany za rok 2016. 

 

 Lipiec/Sierpień 

 

- Kontrola wykonania planu finansowego pod względem celowości wydatków 

za rok 2016 Gminnego Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rytwianach. 

- Kontrola wykonania planu finansowego pod względem celowości wydatków 

za rok 2016 Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach. 

 

 

 

 

 
                                                                

 

                                                             

 



                                                                           

 

                                                                           

 

                                                                  

                                                                 Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXVIII/146/2017 

                                                    Rady Gminy Rytwiany  z dnia  13 lutego 2017 r. 

                                                                               

 

Plan pracy  Komisji Edukacji, Kultury, Bezpieczeństwa  i Spraw 

Społecznych przy Radzie Gminy Rytwiany  na 2017r. 
 

 
                                                                              

Luty 

- Ustalenie planu pracy komisji na 2017 r 

- Reforma w oświacie. 

Marzec/Kwiecień 

- Podsumowanie  zebrań sprawozdawczych OSP w gminie oraz przegląd stanu 

strażnic w oparciu o inwentaryzację w strażnicach. 

Maj 

- Organizacja Dnia Dziecka w szkołach  /konkursy, wycieczki/. 

Czerwiec 

- Podsumowanie wyników egzaminacyjnych, konkursowych oraz zakończenie 

roku szkolnego 2016/2017. 

Sierpień                                                                   
 

 

- Przygotowanie szkół do rozpoczynającego się roku szkolnego 2017/2018. 
 

 

Listopad 

 

- Wnioski dyrektorów szkól do budżetu na rok 2018. 
 

 

 

                                                                

 

 

 

 



 

 

 

                                                                       

 

                                                                      Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/146/2017   

                                                                      Rady Gminy Rytwiany  z dnia   13 lutego 2017 r.  
 

 

                                                                 
                      

                                            

 Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów  przy Radzie Gminy Rytwiany 

 na 2017r. 

 

 

 

LUTY              -  Opracowanie planu pracy. 

   

                           

 

 

KWIECIEŃ     -  Ocena wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 

 

 

LIPIEC            -  Analiza i ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r. 

                        

 
 

LISTOPAD    

                         -  Zaopiniowanie propozycji stawek podatków i opłat na 2018 r.                                                                

 

 

GRUDZIEŃ    -  Analiza projektu budżetu gminy na 2018 r. 

 

 
 

                               
 

 

 

 

                                                                             

 

                                                                          

 

 



 

                                                                              
                                                                            

                                                 
                                                      Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVIII/146/2017 

                                                                   Rady Gminy Rytwiany z dnia 13 lutego 2017 r. 

                                                         

 

                                     PLAN PRACY 

KOMISJI  ROZWOJU  LOKALNEGO  PRZY RADZIE GMINY     

RYTWIANY NA 2017 r. 

 

 

Luty 

 

- Opracowanie planu pracy komisji na 2017 r. 

- Sprawozdanie z pracy komisji za 2016 r. 

- Analiza stanu dróg gminnych i powiatowych, utrzymanie w okresie zimowym. 

- Informacja kierownika Referatu Inwestycji Infrastruktury i Środowiska o    

  realizacji  budowy przydomowych oczyszczalni – dalszy etap prac. 

- Analiza możliwości pozyskania środków na rozwój Gminy. Spotkanie z  

  organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami działającymi w gminie. 

- Analiza opłat za odpady komunalne – informacja o  aktualizowaniu deklaracji. 

- Budynek socjalny w Kłodzie – informacja o rozpoczęciu budowy. 

 

Marzec/Kwiecień 

 

- Informacja z działalności  Zakładu Komunalnego po jego likwidacji i  

  przekształceniu do Wydziału Komunalnego.. 

- Bezpieczeństwo w gminie, spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji  

  i Komendantem Gminnym Straży Pożarnej. 

- Przegląd dróg gminnych oraz infrastruktury towarzyszącej (posiedzenie  

  wyjazdowe). 

- Wykaszanie traw na obiektach sportowych oraz rowów.  Informacja z  

  Gminnego Zakładu  Komunalnego i Zarządu Dróg Powiatowych w tym  

  zakresie. 

 

 

Maj/Czerwiec 

 

- Zapoznanie z harmonogramem imprez plenerowych w Gminie oraz ich  

  finansowaniem. 

- Odnawialne  źródła energii, pozyskiwanie środków, realizacja. 

- Omówienie prac związanych z remontem szkół, przygotowanie do nowego  



   systemu nauczania na nowy rok szkolny 2017/2018. 

 

 

 

 

Lipiec/Sierpień 

 

- Informacja kierowników jednostek organizacyjnych gminy z realizacji zadań  

  za I półrocze 2017 r. 

 

Wrzesień/Październik 

 

- Ocena wniosków przez radnych, sołectwa i jednostki organizacyjne do  

  projektu budżetu na 2018 r. 

- Ocena  wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. 

- Analiza opłat stawek podatkowych i lokalnych, propozycji taryf za wodę i  

  zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

Listopad/Grudzień 

 

- Omówienie przygotowań do okresu zimowego utrzymania dróg gminnych, 

powiatowych i wojewódzkich. 

- Opracowanie planu pracy komisji na 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    
                 

 

 


