
U C H W A Ł A    Nr  III/11/2014  
Rady Gminy Rudniki  

z dnia 30 grudnia 2014 roku  
w sprawie planu pracy rady gminy  i stałych komisji rady na 2015 rok 

 
 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm./ Rada Gminy Rudniki 
uchwala: 

      § 1 
 
Plan pracy rady gminy na 2015 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały. 
 
      § 2 
 
Plany pracy stałych  komisji rady na 2015 rok w brzmieniu załącznika Nr 2 do uchwały. 
 
      § 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik  Nr 1 
do uchwały Nr III/11 /2014 
Rady Gminy Rudniki 
z dnia 30 grudnia 2014 roku 

 
 

PLAN  PRACY  RADY  GMINY  RUDNIKI 
NA 2015 ROK 

 
 
 

1. Ocena wykonania budżetu gminy za 2014 rok      

2. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji  w Rudnikach, Gminnym 
   Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudnikach.   

3. Ocena funkcjonowania gospodarki odpadami, gospodarki wodnej i gospodarki ściekowej. 

4. Ocena stanu gospodarczego gminy. 

5. Ocena oświaty za rok szkolny 2014 – 2015. 

6. Promocja zawodów, imprez kulturalnych, sportowych i wystaw o znaczeniu lokalnym,  
   regionalnym i międzynarodowym oraz promocja produktów lokalnych. 

7. Współpraca z klubami sportowymi i stowarzyszeniami z terenu gminy. 

8. Stan oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i krajowych – 0cena potrzeb i możliwości.  

9. Stan bezpieczeństwa publicznego, przeciwpożarowego i spółek wodnych w gminie   
     – ocena.   

10. Funkcjonowanie służby zdrowia w gminie i powiecie – ocena. 

11. Współpraca z gminami partnerskimi. 

12. Ocena realizacji programu „Odnowy wsi” w gminie Rudniki. 

13. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.  

14. Analiza projektu budżetu gminy na 2016 rok. 

15. Przyjęcie budżetu gminy na 2016 rok.  

16. Przyjęcie planów pracy na 2016 rok.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik  Nr 2 
do uchwały Nr III/11/2014 
Rady Gminy Rudniki 
z dnia 30 grudnia 2014 roku 

 
 

PLAN  PRACY STAŁYCH KOMISJI  RADY  GMINY  RUDNIKI 
NA 2015 ROK 

 
 
Komisja Rewizyjna 

1. Ocena wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 
2. Przeprowadzenie kontroli z realizacji budżetu gminy w 2015 roku 
 - październik 2015 roku  – dział 600 – transport i łączność – dochody i wydatki  
         za I półrocze 2015 roku, 
 - listopad 2015 roku – dział 926 – kultura fizyczna – dochody i wydatki za III kwartały  
   2015 roku. 
3. Analiza budżetu gminy na 2016 rok. 
4. Analiza materiałów na sesje rady gminy. 
5. Rozpatrywanie bieżących spraw zlecanych przez radę gminy. 
6. Podsumowanie pracy komisji za 2015 rok. 

 
 
 
Komisja Budżetu, Rolnictwa i Ekologii 

1. Opiniowanie projektów uchwał oraz spraw przedłożonych przez wójta, wynikających 
z bieżącej działalności gminy, zgodnie z zakresem działania komisji. 

2. Analiza gospodarki odpadami, gospodarki wodnej i gospodarki ściekowej za I półrocze 
2015 roku. 

3. Opiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych. 
4. Analiza budżetu gminy i ocena sytuacji finansowej gminy. 
5. Funkcjonowanie spółek wodnych na terenie gminy, ocena ich pracy, potrzeb  

i możliwości. 
6. Spotkania z przedstawicielami spółek wodnych, rolnikami. 
7. Analiza możliwości inwestycyjnych gminy w połączeniu z zasobami komunalnymi  

i terenami inwestycyjnymi.  
8. Spotkania z rolnikami w sprawach bieżących dotyczących rolnictwa m.in. dróg 

dojazdowych do pól i podatków. 
9. Promocja produktów rolnych i rolno-spożywczych z terenu gminy. 
10. Wspólne posiedzenia z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz Komisją 

Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Spraw Socjalnych . 
11. Przygotowanie planu pracy na 2016 rok. 
12. Analiza budżetu gminy na 2016 rok. 
13. Spotkania z przedstawicielami zakładów rolno-spożywczych, przetwórstwa mięsnego 

oraz punktów gastronomicznych. 
14. Spotkania z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
15. Analiza czystości wód i zbiorników wodnych na terenie gminy. 
16. Ocena możliwości pozyskiwania odnawialnych źródeł energii. 

 
 



Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
1. Analiza na bieżąco przedkładanych projektów uchwał poddawanych pod głosowanie 

na sesjach rady gminy. 
2. Współpraca z podmiotami gospodarczymi na terenie gminy Rudniki mająca na celu 

promocję ich produktów i działalności w jak najszerszym zakresie. 
3. Współpraca z grupami Odnowy Wsi oraz ocena wpływu programu na rozwój 

poszczególnych miejscowości. 
4. Przegląd i ocena stanu dróg gminnych i powiatowych – określenia na tej podstawie 

potrzeby remontów lub budowy nowych odcinków dróg, chodników i ścieżek 
rowerowych. 

5. Ocena rynku pracy i stanu bezrobocia w gminie. 
6. Współpraca z mediami mająca na celu eksponowanie osiągnięć oraz propagowanie 

zamierzeń gminy. 
7. Promocja gminy i terenów przeznaczonych w jej obrębie pod inwestycje oraz rozwój 

partnerstwa i współpracy z gminami partnerskimi i gminami sąsiednimi. 
8. Analiza budżetu gminy na 2016 rok. 
9. Realizacja bieżących zadań powierzonych przez radę oraz wynikających z potrzeb 

mieszkańców. 
 

 
Komisja Oświaty Kultury Sportu Zdrowia i Spraw Socjalnych  

1. Współpraca z dyrektorem Biura Obsługi Oświaty Samorządowej i dyrektorami 
placówek oświatowych: 

 a/ ocena funkcjonowania szkół i przedszkoli w gminie; 
 b/ wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez te placówki. 
2. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji i bibliotekami: 
 a/ opracowywanie „Kalendarza imprez i przedsięwzięć kulturalnych, sportowych
     i rekreacyjnych w gminie”; 

  b/ organizowanie spotkań z ludźmi kultury i sztuki. 
3. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie  rozpoznawania 

sytuacji  socjalnej mieszkańców gminy; 
4. Opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 
5. Współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie gminy, w tym 

współorganizacja gminnych turniejów piłki siatkowej, tenisa stołowego i szachowych. 
6. Realizacja na bieżąco zadań nałożonych przez Radę Gminy Rudniki oraz 

wynikających z wniosków mieszkańców. 
7. Analiza na bieżąco materiałów na sesje rady. 

 
 


