
 

 

Załącznik Nr 1                     

do uchwały Nr XIV/78/2011 

Rady Gminy Gać  z dnia         

1 września 2011 roku 

 

 

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI I BUDŻETU  

L.p TEMATYKA POSIEDZEŃ TERMIN 

REALIZACJI 

1 Opracowanie planu pracy komisji na 2011 r. Do końca 

sierpnia 

2 Zapoznanie się z wykonaniem budżetu Gminy Gać      za I 

półrocze 2011 r. 

Wrzesień 

3 Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie gminy na 2011 

rok. 

 

na bieżąco 

4 Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Gać przyjętych 

w I półroczu 2011 r. 

 

wrzesień 

5 Zapoznanie się z wykonaniem budżetu Gminy Gać   za I 

półrocze 2011 r. 

wrzesień 

6 Analiza założeń do budżetu Gminy Gać na 2012 r. Opinia 

dotycząca projektu budżetu Gminy na 2012 r. 

październik 

7 Przeprowadzenie kontroli na zlecenie Rady Gminy      w 

Gaci. Opiniowanie projektów uchwał 

 

UWAGA: Tematy ujęte w planie pracy jak też terminy ich 

rozpatrywania mogą ulec zmianie. Mogą także       w trakcie 

bieżącego roku być włączone do planu pracy tematy 

wynikające z aktualnych potrzeb i sytuacji gminy Gać.  

W miarę potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 2                     

do uchwały Nr XIV/78/2011 

Rady Gminy Gać  z dnia         

1 września 2011 roku 

 

 

PLAN PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH  

I OŚWIATY 

  

 

L.p TEMATYKA POSIEDZEŃ TERMIN 

REALIZACJI 

1 Opracowanie planu pracy komisji na 2011 r. Do końca 

sierpnia 

2 Analiza sprawozdania z pracy GBP  i GOK za i półrocze 

2011 r. 

wrzesień 

3 Analiza budżetu Gminy na 2011 r. w zakresie danych 

dotyczących komisji 

listopad  

4 Analiza przygotowania Szkół do roku szkolnego 2011/2012 wrzesień 

5 Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego grudzień  

6 Analiza funkcjonowania klubów sportowych działających 

na terenie Gminy 

październik  

7 Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej za 2011 r. 

 

grudzień  

 Opiniowanie projektów uchwał w zakresie spraw 

dotyczących tej komisji oraz wniosków               w zakresie 

pomocy społecznej 

Na bieżąco   

8 Sprawy bieżące W miarę potrzeb 

9 Sprawozdanie z pracy komisji grudzień  

10 UWAGA: Tematy ujęte w planie pracy jak też terminy ich 

rozpatrywania mogą ulec zmianie. Mogą także w trakcie 

bieżącego roku być włączone do planu pracy tematy 

wynikające         z aktualnych potrzeb i sytuacji gminy Gać.  

 

 


