
UCHWAŁA NR XXVIII.215.2021 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Kowala na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz Statutu Gminy Kowala przyjętego uchwałą nr XLII.268.2017 
(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2017 r., poz.667 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Kowala na rok 2021: 

1. Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Komisji Budżetowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

4. Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa 
i Ochrony Ludności i Pomocy Społecznej stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII.215.2021 

Rady Gminy Kowala 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

STYCZEŃ - LUTY 

·analiza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku; 

·kontrola kosztów lokalnego transportu zbiorowego w 2020 roku; 

·plan prac związanych z remontami dróg gminnych w 2021 roku; 

MARZEC - KWIECIEŃ 

·analiza sprawozdań z działalności GOPS i OSP w Gminie Kowala 

·kontrola działalności gminnych klubów sportowych i stowarzyszeń; 

·kontrola zasobów ludzkich w urzędzie gminy; 

MAJ -  CZERWIEC 

·analiza sprawozdania z rocznego wykonania budżetu gminy za 2020 rok; 

·omówienie opinii RIO z rocznego wykonania budżetu gminy za 2020 rok; 

·opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta gminy Kowala; 

 LIPIEC - SIERPIEŃ  

·przerwa urlopowa. 

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK  

·analiza inwestycji w gminie; 

·ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2021 roku; 

·kontrola zasadności umorzeń zaległych podatków i ich kwoty oraz skuteczności egzekucji należności 
podatkowych; 

LISTOPAD - GRUDZIEŃ 

·informacja na temat przygotowania do zimowego utrzymania dróg i chodników ; 

·ocena sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Kowaa w 2021 roku; 

·sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej w gminie Kowala w 2021 roku; 

·przyjęcie planu pracy komisji rewizyjnej na 2021 rok; 

CAŁY ROK 

·kontrole pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności wybranych przez komisję 
inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy; 

·kontrola budżetu, faktur i umów zawieranych przez Wójta gminy; 

·sprawy różne i zlecone komisji.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII.215.2021 

Rady Gminy Kowala 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

Zadania stałe realizowane przez cały rok w miarę potrzeb: 

·Analiza planów dochodów i wydatków budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej działów w zakresie: - 
rolnictwa, leśnictwa, - transportu i łączności, - gospodarki mieszkaniowej, - administracji publicznej, - 
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, -oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, - 
opieki społecznej,- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, - kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, - kultury fizycznej i sportu. 

-Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz zmian 
w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej. 

-Bieżąca ocena realizacji inwestycji oraz analiza polityki podatkowej Gminy Kowala. 

-Opiniowanie pism skierowanych do Komisji. 

I kwartał 

·Wyrażenie opinii w sprawach dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych, zakupu, dzierżawy 
i wymiany oraz planowanych inwestycji na rok 2021. 

·Rozpatrzenie możliwości udzielania dotacji dla instytucji ubiegających się o pomoc finansową. 

·Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020. 

·Analiza i ocena sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali za 
2020 rok. 

·Analiza i ocena sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowali za 2020 rok. 

·Analiza i ocena sprawozdania z realizacji programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za 2020 rok. 

·Analiza i ocena sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 rok. 

·Analiza i ocena sprawozdania z działalności OSP i Stowarzyszeń z Gminy Kowala za 2020 rok. 

·Analiza i ocena sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Kowali za 2020 rok. 

II kwartał 

·Wyrażenie opinii w zakresie remontu i modernizacji dróg gminnych. 

·Omówienie założeń inwestycyjnych oraz bieżących realizacji inwestycji na terenie Gminy Kowala. 

·Wyrażenie opinii na temat udzielania lub nieudzielania absolutorium i wotum zaufania dla pana Wójta 
Gminy Kowala. 

III kwartał 

·Analiza informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze na 2021 rok. 

·Informacja o realizacji wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie na 2021 rok. 

IV kwartał 

·Założenia do projektu budżetu Gminy Kowala na 2022 rok. 

·Wyrażenie opinii dotyczących wniosków zgłoszonych do projektu budżetu gminy na 2022 rok. 

·Wyrażenie opinii w zakresie projektu stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 rok. 

-Wyrażenie opinii na temat projektu budżetu Komisji Budżetowek za rok 2021. 

·Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2021 rok. 
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-Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2022. 

Komisja Budżetowa Rady Gminy Kowala ustaliła, że posiedzenia Komisji będą odbywały się w miarę 
potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII.215.2021 

Rady Gminy Kowala 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

STYCZEŃ 

·Podsumowanie prac Komisji w roku 2020 – sporządzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności 
Komisji za 2020 rok. 

·Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2021 rok. 

·Omówienie problematyki ferii zimowych 2021, w tym planowanych dla uczniów imprez i zawodów. 

LUTY 

·Podsumowanie przebiegu ferii zimowych oraz imprez sportowych i kulturalnych w czasie ich trwania. 

·Przegląd klubów sportowych działających na terenie Gminy Kowala, w tym organizacja szkoleń, liczby 
zawodników, trenerzy, składanie ofert o dotację do Urzędu Gminy itp. 

·Sprawy różne. 

MARZEC – KWIECIEŃ 

·Analiza funkcjonowania gminnej biblioteki publicznej i bibliotek szkolnych oraz dostępu mieszkańców 
do informacji internetowej. 

·Zapoznanie się z budżetami poszczególnych placówek oświatowych. 

·Zapoznanie się z planami organizacyjnymi Urzędu Gminy dotyczącymi corocznego festynu rodzinnego. 

MAJ 

·Analiza  sprawozdania rocznego za wykonanie budżetu gminy za 2020 r. 

·Wypracowanie opinii Komisji na temat uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

·Omówienie problematyki Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego . 

·Zapoznanie się z organizacją rozgrywek w piłce nożnej  o Puchar Wójta Gminy „Kowala 2021”. 

·Sprawy różne. 

CZERWIEC 

·Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2021/2022 i organizacją zatrudnienia. 

·Współpraca ze szkołami i włączenie problematyki „Bezpiecznych Wakacji 2021” do prac Komisji. 

·Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. 

LIPIEC – SIERPIEŃ 

·Omówienie przebiegu rozgrywek w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy „Kowala 2021”. 

·Analiza objazdu placówek oświatowych, analiza objazdu szkół. 

·Sprawy różne. 

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 

·Omówienie przebiegu corocznego festynu rodzinnego. 

·Dyskusja nad poziomem stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2022 r. 

·Sprawy różne. 

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 

·Opracowanie wniosków i założeń do projektu budżetu gminy na rok 2021 r. 

·Analiza projektu uchwały budżetowej na rok 2022 – sformułowanie  ewentualnych uwag i wniosków 
oraz wypracowanie ostatecznej opinii Komisji. 
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·Posumowanie pracy Komisji w roku 2021 i przygotowanie do sporządzenia sprawozdania z działalności  
Komisji w roku 2021. 

Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji będą zwoływane w miarę potrzeb, 
jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII.215.2021 

Rady Gminy Kowala 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

STYCZEŃ - LUTY 

·Ocena pracy komisji w 2020 roku. 

·Przyjęcie planu pracy komisji na 2021 rok. 

·Sprawy różne. 

MARZEC – KWIECIEŃ 

·Analiza pracy służb mundurowych w Gminie Kowala. 

·Ocena pracy OSP w Gminie Kowala. 

·Sprawy różne. 

MAJ – CZERWIEC 

·Ocena wykonania budżetu. 

·Ocena pracy Spółki Wodnej w Kowali. 

·Sprawy różne. 

LIPIEC- SIERPIEŃ 

·Przerwa urlopowa. 

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 

·Komisja wyjazdowa i analiza oznakowania i bezpieczeństwa w rejonie szkół i przedszkoli. 

·Analiza i ocena stanu dróg gminnych. 

·Analiza i ocena oświetlenia dróg gminnych. 

·Sprawy różne. 

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 

·Ocena wykonania budżetu za 2021 rok. 

·Ocena wykonania prac zleconych Spółce Wodnej. 

·Spawy różne.
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