
UCHWAŁA NR XXXII/243/2022 
RADY GMINY GAĆ 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gać na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie  gminnym (tekst 
jedn. Dz.U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) a także zgodnie z § 49 Statutu Gminy Gać zatwierdzonego uchwałą 
Nr XLV/286/2018 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Gać (DZ. U. WOJ. 
PODKARPACKIEGO 2018 poz.4698) 

Rada Gminy Gać uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się plany pracy  komisji  stałych Rady Gminy Gać: 

1) Komisji Gospodarki i Budżetu – stanowiący załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) Komisji Spraw Społecznych i Oświaty – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3) Komisji  Rewizyjnej – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

4) Komisji Skarg Wniosków i Petycji – stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym komisji stałych Rady Gminy Gać wymienionych  
w § 1. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Lesław Stańko 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/243/2022 

Rady Gminy Gać 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI I BUDŻETU 

Lp. TEMATYKA POSIEDZEŃ TERMIN 
REALIZACJI 

1 Opracowanie planu pracy komisji na 2022 r. Styczeń 
2 Stanowisko komisji w sprawie wyodrębnienia środków  na 

fundusz sołecki . 
marzec 

3 Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie gminy na 
2022 rok. 

na bieżąco 

4 Stanowisko  komisji  w sprawie  sprawozdań  finansowych   
oraz  absolutorium  za  rok  2021 

maj 

5 Zapoznanie się z wykonaniem budżetu Gminy Gać za 
I półrocze 2022 r. 

wrzesień 

6 Analiza założeń do budżetu Gminy Gać na 2023 r. październik 
7 Opiniowanie   projektów  uchwał    będących  przedmiotem  

sesji  Rady  Gminy Gać 
na  bieżąco 

8 Opinia komisji  w  sprawie  wniosków  do  budżetu  na  rok  
2023. 

listopad 

9 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 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/243/2022 

Rady Gminy Gać 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

PLAN PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I OŚWIATY 

L.p. TEMATYKA POSIEDZEŃ TERMIN 
REALIZACJI 

1 Opracowanie planu pracy komisji na 2022 r. styczeń 
2 Analiza sprawozdania z pracy GBP  i GOK za 2021 r. kwiecień 
3 Analiza  wykorzystania  przez  organizacje  i  

stowarzyszenia  funkcjonujące na terenie  Gminy  Gać 
środków  budżetowych w  roku 2021 

kwiecień 

4 Analiza  realizacji budżetu gminy na 2021 r. w zakresie 
danych dotyczących komisji 

maj 

5 Ocena  stanu  przygotowań  szkół do  realizacji  zadań 
w  roku  szkolnym  2022/2023 

sierpień 

6 Analiza funkcjonowania klubów sportowych działających na 
terenie gminy 

wrzesień 

7 Informacja z działalności organizacji pożytku publicznego październik 
9 Opiniowanie projektów uchwał w zakresie spraw 

dotyczących tej komisji oraz wniosków w zakresie pomocy 
społecznej 

na bieżąco 

9 Sprawozdania z pracy komisji na bieżąco 
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. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/243/2022 

Rady Gminy Gać 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

PLAN PRACY  KOMISJI  REWIZYJNEJ 

Lp. TEMATYKA POSIEDZEŃ TERMIN REALIZACJI 
1 Opracowanie planu pracy komisji na 2022 r. styczeń 
2 Sprawozdanie roczne z pracy komisji do końca kwietnia 
3 Analiza sprawozdań finansowych GBP  i GOK za 2021 r. kwiecień - lipiec 
4 Analiza sprawozdań z rozliczenia dotacji udzielonych 

organizacjom pozarządowym w roku 2021r. 
kwiecień - lipiec 

5 Opinia rocznego sprawozdania Wójta z wykonania 
budżetu gminy w roku 2021r. 

kwiecień - lipiec 

6 Przygotowanie wniosku do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium dla 
Wójta Gminy. 

kwiecień - lipiec 

7 Analiza opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 

kwiecień - lipiec 

8 Uchwalenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium kwiecień - lipiec 
9 Analiza wykorzystania budżetu za I półrocze 2022r. Sierpień – 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. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/243/2022 

Rady Gminy Gać 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

PLAN PRACY  KOMISJI  SKARG ,WNIOSKÓW I PETYCJI 

Lp. TEMATYKA POSIEDZEŃ TERMIN REALIZACJI 
1 Opracowanie planu pracy komisji na 2022 r. styczeń 
2 Rozpatrywanie wpływających do Rady Gminy skarg, 

wniosków i petycji 
Styczeń - grudzień 

3 Przygotowanie projektów uchwał oraz uzasadnień 
dotyczących rozpatrywanych skarg, wniosków i petycji 

Styczeń - grudzień 

4 Współpraca z właściwymi Komisjami Rady Styczeń - grudzień 
5 Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności 

Komisji 
Styczeń - grudzień 

6 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. 
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