
UCHWAŁA NR XXXVI/216/2014 

RADY GMINY KROŚNICE 
z dnia 19.03.2014 r. 

 

w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Krośnice na 2014 rok 

 

 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U.2013 roku, poz.594 ze zm.)  oraz § 42 pkt 1 Statutu Gminy Krośnice (Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego Nr 99, poz. 1775)  

Rada Gminy Krośnice uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania na  2014 rok , stanowiący  

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i 

Porządku Publicznego na 2014 rok , stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Zatwierdza  się plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki na 2014 rok, 

stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

PLAN PRACY 

KOMISJI ROLNICTWA, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

I OCHRONY ŚRODOWISKA 

NA 2014 ROK 

 

 

1. Przegląd dróg lokalnych i dojazdowych do gruntów rolnych oraz wyznaczenie 

kierunków działań w zakresie ich remontu i modernizacji. 

2. Analiza projektu budżetu Gminy na 2015 rok. 

3. Wszelkie sprawy bieżące dotyczące infrastruktury, ochrony środowiska i rolnictwa na 

terenie gminy. 

4. Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, WIORiN i 

Okręgowa Stacją Chemiczno-Rolniczą we Wrocławiu, Starostwem Powiatowym w 

Miliczu, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Miliczu, współpraca ze Spółkami 

Wodnymi  w sprawach pomocy rolnikom. 

5. Współpraca z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Miliczu w sprawach 

porządku publicznego. 

6. Współpraca z Komendą Powiatową PSP w Miliczu i Ochotniczą Strażą Pożarną . 

7. Analizowanie i opiniowanie uchwał będących przedmiotem obrad sesji. 

8. Włączenie się do spornych spraw związanych z odszkodowaniami za szkody 

łowieckie wyrządzone przez zwierzynę na terenie gminy Krośnice. 

9. Realizacja Funduszu Sołeckiego na terenie gminy.  

10. Informacja na temat realizacji zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami. 

11. Informacja na temat realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z 

terenu gminy Krośnice”, 

12. Sprawy bieżące. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Uchwały 

Nr XXXVI/216/2014 

Rady Gminy Krośnice 

z dnia 19.03.2014 r. 



 

 

 

 

PLAN PRACY 

KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I PLANOWANIA 

NA ROK 2014 

 
 

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. 

2. Analiza dochodów w zakresie gospodarki nieruchomościami w roku 2014 oraz  

udział w pracach nad projektem budżetu na 2015 rok. 

3. Analiza zmian budżetowych przedstawianych Radzie Gminy. 

4. Wydatki z budżetu gminy na realizację gminnych programów z zakresu 

przeciwdziałania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

 

5. Nakłady inwestycyjne poniesione w latach 2010-2014, 
 

6. Opiniowanie wniosków stałych Komisji Rady Gminy dotyczących budżetu gminy na 

2015 rok. 

7. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących stawek podatków na 2015 rok. 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

9. Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji. 

10. Sprawy bieżące. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały 

Nr XXXVI/216/2014 

Rady Gminy Krośnice 

z dnia 19.03.2014 r. 



 

PLAN PRACY 

KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI 

NA ROK 2014  

 

   I. W zakresie oświaty i wychowania 

1. Wyłonienie Absolwenta Gminy Krośnice za rok 2013/2014. 

2. Przegląd miejsc i obiektów związanych z wypoczynkiem letnim. 

    II.  W zakresie ochrony zdrowia 

1. Współpraca z jednostkami gminnymi w sprawie realizacji programu profilaktyki i 

rozwiązywania  problemów alkoholowych i narkomanii. 

2. Kreowanie polityki oświatowej, kulturalnej i sportowo rekreacyjnej na terenie gminy.  

3. Ocena realizacji programu profilaktyki rozwiązywania  problemów uzależnień. 

4. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

     III. W zakresie kultury, sportu i turystyki 

1. Współpraca z Centrum Edukacyjno-Turystyczno - Sportowym w Krośnicach z 

uwzględnieniem funkcjonowania wiejskich świetlic , Domu Kultury w Bukowicach, 

Młodzieżowego Schroniska Hali Sportowej oraz Kolei Wąskotorowej – stan 

przygotowania do sezonu letniego. 

2. Wspieranie sportu, kultury i turystyki w gminie. 

 Spotkanie z koordynatorami sportu szkolnego w Zespołach Szkół na terenie 

gminy, oraz nauczycielami wychowania fizycznego, 

 Sprawozdanie Koordynatora sportu z jego działalności, 

 Stan kondycji fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej, 

 Przegląd zajęć sportowych na boiskach szkolnych w okresie wakacji, 

3. Spotkanie z działaczami organizacji społecznych i pożytku publicznego oraz 

spotkanie z redaktorem naczelnym Biuletynu Informacyjnego Gminy Krośnice.  

    IV. W zakresie budżetu gminy 

1. Wnioski do budżetu na 2015 rok. 

2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie wysokości podatków na 2015 rok. 

3. Koszty utrzymania każdej ze szkół w gminie, koszt  1 ucznia (analiza budżetu szkół na 

2014 rok). 

4. Sprawy bieżące. 

Załącznik nr 3 do Uchwały 

Nr XXXVI/216/2014 

Rady Gminy Krośnice 

z dnia 19.03.2014 r. 


