
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/50/11
Rady Gminy Somianka
z dnia 17 marca 2011 r.

PLAN PRACY
 KOMISJI REWIZYJNEJ 

NA 2011 ROK

1. Kontrola  działalności  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w  Somiance  pod 
względem ściągalności opłat za wodę i ścieki oraz poniesionych wydatków za 
2010 r.                                                                                          

2. Kontrola ściągalności i zasadności umorzeń podatków za 2010 r. 
                                                                                                     

3. Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za 2010 r.
                 

4. Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych komisji stałych Rady Gminy dla 
Wójta Gminy Somianka.                                                               

5. Kontrola stacji uzdatniania wody (hydrofornie) oraz kontrola wydatków i opłat 
poniesionych  za  energię  elektryczną  i  olej  opałowy  w  ośrodkach  zdrowia, 
aptekach i szkołach na terenie gminy Somianka.     

6. Kontrola wykonania uchwał za 10 miesięcy 2011 r.

7. Analiza projektu budżetu na 2012  r.

  Przewodniczący 
     Rady Gminy

   /-/ Krzysztof Jan Rakowski 



Załącznik 2
do Uchwały Nr VII/50/11
Rady Gminy Somianka
z dnia 17 marca 2011 r.

PLAN PRACY 
KOMISJI DS. ROLNICTWA, ROZWOJU SPOŁECZNO – 

GOSPODARCZEGO 
I GOSPODARKI FINANSOWEJ

NA 2011 ROK

1. Ochrona środowiska, stan czystości na terenie gminy oraz stan dróg transportu 
rolnego – posiedzenie wyjazdowe.

2. Analiza realizacji inwestycji współfinansowanych  ze środków zewnętrznych.
                                                                    

3. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. (realizacja dochodów
i wydatków).                             

4. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2012 r. 
                                                                                                       

5. Ocena realizacji inwestycji na terenie gminy w okresie I - XI  2011 r.
                                                                                                            

6. Analiza projektu budżetu na 2012 r.                                       

   Przewodniczący 
     Rady Gminy

  /-/ Krzysztof Jan Rakowski 



Załącznik 3
do Uchwały Nr VII/50/11
Rady Gminy Somianka
z dnia 17 marca 2011 r.

PLAN PRACY 
KOMISJI DS. SAMORZĄDU, ZDROWIA, OŚWIATY 

ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO 
NA 2011 ROK

Lp. Zadania Tematyka posiedzeń Inne osoby 
uczestniczące

Termin

1. Opieka 
społeczna

Ochrona 
zdrowia, 
polityka 

prorodzinna

1. Zapoznanie z problemami
i działaniami Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Somiance.

2. Omówienie i analiza problemów 
działalności i pracy Ośrodka 
Zdrowia w Somiance i Woli 
Mystkowskiej. Prowadzenie akcji 
profilaktycznych (czy są 
prowadzone i jakie? Efekty 
działań)

Przedstawiciel OPS
i ośrodków zdrowia

II - III

2. Oświata

Kultura 
fizyczna

1. Omówienie problemów i potrzeb 
gospodarczych, technicznych
i kadrowych szkół i przedszkoli 
potrzebnych do wykonania w 
okresie wakacji.

2. Zapoznanie z realizacją zadań w 
zakresie kultury fizycznej (gminne 
zawody sportowe, reklamowanie
i wykorzystanie sali sportowej, 
„Orliki” - zakres wykorzystania).

Zastępca wójta, 
skarbnik gminy, 
dyrektorzy szkół
i inne osoby 
odpowiedzialne za 
realizację 
omawianych 
zagadnień.

IV - V

3. Kultura
i sztuka

1. Zapoznanie z zakresem działań
i różnorodnością oferowanych 
zajęć kulturalno – rozrywkowych 
GOK w Somiance.

2. Poznanie i analiza problemów oraz 
zakres działalności świetlic 
środowiskowych na terenie gminy 
Somianka.

Przedstawiciel 
GOK, osoba 
odpowiedzialna za 
świetlice 
środowiskowe, 
przedstawiciel 
policji.

VI - VII



Porządek 
publiczny i 

bezpieczeńst
wo 

obywateli

3. Omówienie i analiza problemów 
związanych z bezpieczeństwem na 
drogach i w szkołach oraz 
porządkiem publicznym.

4. Oświata Analiza i ocena przygotowania szkół do 
nowego roku szkolnego (potrzeby 
konieczne do wykonania do końca roku 
kalendarzowego)

Zastępca wójta, 
dyrektorzy szkół, 
skarbnik gminy

VIII - IX

5. Współpraca 
ze 

społeczności
ami 

lokalnymi

1. Omówienie współpracy ze 
społecznościami lokalnymi 
(sołectwa, organizacje 
młodzieżowe, OSP, Koła Gospodyń 
Wiejskich, Stowarzyszenie 
„Soma”, parafie kościelne i inne, 
jeśli są na terenie gminy) w celu 
zorientowania się
w potrzebach, propozycjach
i możliwościach współdziałania.

2. Analiza działań w zakresie 
promocji gminy:

a) organizowanych przez gminę
    (ulotki, strona internetowa, logo
    gminy, proporczyki, przewodniki
    po gminie i inne),
b) imprezy środowiskowe na terenie
    gminy organizowane przy
    współudziale różnych
    podmiotów.

6. Analiza projektu budżetu na 2012 r. Wójt gminy, 
skarbnik gminy

XI -XII

W przypadku zaistniałej potrzeby tematyka posiedzenia komisji oraz termin może zostać 
zmieniony i dostosowany do okoliczności i wymagań chwili (potrzeb Rady Gminy). 

  Przewodniczący 
             Rady Gminy

         /-/ Krzysztof Jan Rakowski 


