U C H W A Ł A NR 68/04
RADY GMINY C E L E S T Y N Ó W
Z DNIA 27 STYCZNIA 2004 R.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Celestynów
na rok 2004.

Na podstawie art.21, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz w oparciu o § 29 ust. 2 Statutu Gminy
Celestynów przyjętego uchwałą Nr 24/03 Rady Gminy Celestynów z dnia 8 lipca 2003 r. /Dz. Urz. Woj.
Maz. Nr 243, poz. 6401/ - Rada Gminy u c h w a l a, co następuje :
§1
Zatwierdza się plany pracy Komisji Rady Gminy Celestynów na 2004 rok wg załączników
Nr 1 - 4.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/ ARTUR KUBAJEK /

PLAN PRACY
Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Celestynów
na rok 2004.

1. Stworzenie kalendarza imprez kulturalno – oświatowych i sportowych.
2. Rozdzielenie środków finansowych pozostawionych w rezerwie na cele oświatowe i
sportowe.
3. Opiniowanie projektów uchwał tematycznie związanych z zakresem działań Komisji
Oświaty.
4. Wizytowanie placówek oświatowych, celem wychwycenia aktualnych i istotnych potrzeb
tych placówek.
5. Konsultacja statusu dla nowo powstającego Zespołu Szkół.
6. Rozpatrzenie zaproponowanych przez Wójta Gminy koncepcji zreformowania oświaty w
gminie Celestynów.

Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury
/ - / Andrzej Grajda /

PLAN

PRACY

KOMISJI ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ NA 2004 R.
Częstotliwość posiedzeń wynikająca z bieżących potrzeb, nie rzadziej niż przed każdą sesją
Rady Gminy - ok. 12 posiedzeń w roku.
Tematyka posiedzeń.
1.

Opiniowanie materiałów na sesję Rady Gminy ze zwróceniem szczególnej uwagi na
zagadnienia dotyczące służby zdrowia i opieki społecznej a także:
analiza projektów budżetów gminy na 2004 i 2005 r.
opiniowanie realizacji budżetu gminy za 2003 r.

2.

Informacje na temat bieżącej działalności SP ZOZ i GOPS
problemów.

3.

Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o dotacje finansowe.

4.

Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności SP ZOZ i GOPS w 2003 r.

5.

Opiniowanie preliminarzy potrzeb ww. jednostek jako wniosków do budżetu.

6.

Ocena sytuacji dzieci i osób niepełnosprawnych oraz rodzin patologicznych z terenu
gminy Celestynów.

7.

Ocena skali i przeciwdziałanie uzależnieniom.

8.

Profilaktyka schorzeń społecznych, wspieranie i propagowanie zdrowego trybu życia.

9.

Inne zagadnienia.

i związanych z tym

Przewodniczący Komisji
/ - / Lech Krasieńko/

RADA GMINY CELESTYNÓW
KOMISJA FINANSÓW I INWESTYCJI
PLAN PRACY na rok 2004
I.

Tryb pracy Komisji Finansów i Inwestycji

Komisja Finansów i Inwestycji planuje odbycie w 2004 r. ok. 12 posiedzeń, z czego 2-3 jako
posiedzenia wyjazdowe w terenie. Komisja zakłada także możliwość odbycia dodatkowych
spotkań wyznaczanych w miarę doraźnych potrzeb.
II.

Realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu
gminy

1. Prace związane z projektem budżetu gminy na rok 2004, w tym:
- opiniowanie wniosków złożonych do budżetu,
- opiniowanie projektu budżetu.
2. Prace związane z opiniowaniem propozycji zmian budżetu gminy w trakcie roku
budżetowego.
3. Prace związane z opiniowaniem projektów uchwał około budżetowych (np. podatki i opłaty
lokalne).
4. Opiniowanie programów, projektów uchwał, stanowisk, wniosków i podań w sprawach, w
których komisja jest właściwa.
5. Analiza wykonania budżetu (dochody i wydatki) za pierwsze półrocze oraz przy udzieleniu
absolutorium dla Wójta.
III.

Realizacja zadań innych:

1. Czynne wspieranie prac związanych z opracowaniem „Strategii rozwoju gminy Celestynów”,
poprzez bezpośredni udział członków Komisji w pracach nad w tym dokumentem, jego
analiza i zaopiniowanie.
2. Prace związane z wdrożeniem strategii w zakresie inwestycyjnym (w razie jej przyjęcia przez
Radę Gminy), opiniowanie programów i zadań szczegółowych inwestycyjnych
w niej
zawartych.
3. Prace związane z przygotowaniami planu odbudowy dróg gminnych po kanalizacji.
4. Ocena i kontrolowanie realizacji inwestycji i remontów gminnych (w tym w/w. spotkania
komisji w terenie)
5. Przygotowywanie projektów uchwał i występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w
sprawach związanych z przedmiotem prac komisji.
6. Realizowanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy.
Przewodniczący Komisji
Finansów i Inwestycji
/ - / Witold Kwiatkowski/

RADA GMINY CELESTYNÓW
KOMISJA ŁADU PRZESTRZENNEGO,GOSPODARKI
TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
PLAN PRACY 2004
Planowany tryb pracy w 2004 roku
Planuje odbycie w 2004 roku około 15 spotkań, z czego 3 spotkania związane z wyjazdami w
teren. Komisja zakłada również możliwość odbycia dodatkowych
posiedzeń wyznaczanych w miarę potrzeb doraźnych lub wynikających z wcześniej Komisja
Ładu Przestrzennego, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
prowadzonych prac. Zakłada się możliwość zorganizowania prac członków komisji w formie
podkomisji, powoływanych do rozpatrzenia pewnego zakresu zagadnień i przedstawienia
wniosków na obradach pełnego składu komisji.
Planowane do realizacji w 2004 roku:
1)

Praca związana z przygotowaniem i uchwaleniem miejscowego planu
Zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów:
a)
analiza i dyskusja nad przygotowanym dotychczas materiałem,
b)
opiniowanie protestów i zarzutów złożonych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, przed ich przekazaniem Radzie Gminy
b)
prace nad programem gospodarki odpadami w gminie Celestynów
c)
problem wysypiska śmieci zarządzanego przez Firmę SATER

2)

Przygotowanie rozwiązań związanych z utrzymaniem czystości i porządku
oraz zapewnieniem ochrony środowiska na obszarze naszej Gminy w tym prace nad
dostosowaniem obowiązujących na obszarze Gminy aktów prawa miejscowego do
obowiązującego prawa,
Opiniowanie materiałów i przedstawienie stanowisk na sesję Rady Gminy
w sprawach objętych przedmiotem działania komisji
Przygotowywanie projektów uchwał oraz występowanie z inicjatywa uchwałodawczą
w sprawach związanych z przedmiotem prac komisji
Realizowanie innych zadań w zakresie zleconym przez Radę Gminy
Przygotowanie propozycji rozwiązania problemu tzw. „ bezpańskich psów”
na terenie Gminy Celestynów
Analiza stanu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Celestynów, współpraca z Policją ,
Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz przedstawicielami powiatu celem wypracowania i
wprowadzenia lepszych rozwiązań
Podejmowanie innych zagadnień.

3)
4)
5)
6)
7)
7)

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
/ - / MARIUSZ KUREK /

