
 
 
 

 
załącznik nr 1  

do Uchwały Nr  XXVI/211/2013 
Rady Gminy Pakosław 

 z dnia 28.01 2013 roku. 
 

Plan pracy 
Komisji  Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony   Środowiska na 2013 rok 

 
1.Informacja dot. działalności Gminnego Związku Spółek Wodnych . 
2.Informacja dot. działalności Izb Rolniczych. 
3.Eksploatacja kanalizacji i oczyszczalni ścieków i wodociągów 
( wizyta w terenie). 
4.Informacje od doradczych służb  i instytucji rolniczych. 
 - Ośrodek Doradztwa Rolniczego (inowacje rolnicze) 
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa . 
- Nadleśnictwo (szkody łowieckie) 
5.Wymiana doświadczeń z Grupami Producentów działających na terenie gminy. 
6.Wspólne posiedzenia z Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz  Porządku 
Publicznego 
7.Opiniowanie projektów uchwał. 
8.Analiza spraw bieżących. 
9.Sprawozdanie z działalności prac komisji za rok bieżący. 
10.Zatwierdzenie planu pracy na rok 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

załącznik nr 2  
do Uchwały Nr  XXVI/211/2013 rok 

Rady Gminy Pakosław 
 z dnia 28.01 2013 roku 

 
 

Plan pracy 
 Komisji Kultury, O światy, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz  Porządku Publicznego  

Rady Gminy Pakosław na 2013 rok. , 
 
 
 
1.Informcja Kierownika NZOZ zawartych kontraktach  świadczeniach opieki zdrowotnej w 
tut. ośrodku zdrowia. 
 2.Przyjęcie informacji o realizacji kalendarza imprez  oraz udział członków komisji w 
organizowanych imprezach. 
3.Informacja na temat bezrobocia w gminie. 
 4.Informacjia kierownika GOPS o realizacji ustawy o pomocy społecznej 
5.Informacja dot. realizacji  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
 6.Informacja dot. działalności Gminnej Biblioteki Publicznej  
7.Informacja o stanie  bezpieczeństwa i porządku publicznego . 
8.Wizja lokalna  placówek oświatowych, świetlic wiejskich, siłowni. 
9.Wspólne posiedzenia z Komisją  Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony   Środowiska  
10.Opiniowanie projektów uchwał. 
11.Analiza spraw bieżących. 
12.Sprawozdanie z działalności pracy komisji za rok bieżący. 
13.Ustalenie planu pracy komisji na 2014 r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  XXV/211/2013 

Rady Gminy Pakosław 
 z dnia 28.01. 2013 roku 

 
 

Plan pracy 
 

Komisji Gospodarki, Mienia Gminnego, Finansów i Ładu Przestrzennego na 2013 rok 
 

1.Opracowanie budżetu gminy. 
2.Realizacja budżetu gminy. 
3.Realizacja wszelkich podatków. 
4.Opiniowanie materiałów sesyjnych. 
5.Sprawozdanie z działalności komisji w roku bieżącym. 
6.Wspólne posiedzenia z komisją Rewizyjną. 
7.Plan pracy na rok 2014. 
8.Sprawy bieżące. 

 
 

 
                                                                                                                           załącznik nr 4 

do Uchwały Nr  XXVI/211/2013 rok 
Rady Gminy Pakosław 

 z dnia 28.01 2013 roku 
 
 

Plan pracy 
 Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Pakosław na 2013 rok.  
1.Kontrola realizacji podatków osób fizycznych i prawnych: 
-podatek od nieruchomości, 
-podatek rolny, leśny, 
-podatek od środków transportowych, 
2.Kontrola w zakresie realizacji opłat za użytkowanie wieczyste. 
3.Przygotowanie opinii o wykon Aniu budżetu za 2012 rok i wystąpienie do rady z wnioskiem w 
sprawie absolutorium. 
4.Kontrola działalności gospodarczej- rejestr a stan faktyczny. 
5.Kontrola zamówień publicznych. 
6.Kontrola  wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne. 
7.Kontrola wydatków na ścieżkę edukacyjną – cztery pory roku. 
8.Wydatki i dochody z Łyżwinka. 
9.Informacja dot. działalności OKIR-u w tym wydatki i dochody. 
10.Kontrola delegacji służbowych pracowników samorządowych. 
11.Inne kontrole zlecone przez radę . 
12.Wspólne posiedzenia z komisją Finansów. 



 


