
UCHWAŁA  Nr XIX/95/16 

RADY GMINY TUŁOWICE  

z dnia 3 marca 2016 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2016 r. 

Na podstawie art. 18ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, 

poz.1045, poz. 1890 ), Rada Gminy Tułowice uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy w Tułowicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Frédéric Coppin  
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WERSJA OSTATECZNA

PLAN PRACY RADY GMINY TUŁOWICE W ROKU 2016

E Ramowy plan Rady Gminy w Tułowicach może być uzupełniony bieżącym projektwami uchwał zgłoszonymi przed radnych i Wójt Tułowice 

E Terminy realizacji poszczególnych tematów podany w niniejszym planie nie są wieżące

E Komisja wspólna ostatni poniedziałek w miesiącu , sesja ostatni czwartek. Termin komisji i sesji będzie potwierdzony co miesiąc do 10 każdego 

miesiąca (Emailem , smsem , telefonicznie)

E Dyżury są umiejszony ostatni tydzien każdego miesiąca na tablicach informacjynych i na stronie internetowej www.tulowice.pl 

Przewodniczący komisji mają podac terminy dyzurow kwartalny na koniec marca , czerwca, września i Grudnia 

E W lipcu nie ma sesji 

E W razie organizowanie komisji budżetowej, społecznej, i rewizyjnej, biuro rady musi być poinformowany w celu przygotowanie sala jeżeli jest taka

potrzeba, i dokumenty jak list obecności i protokół. Można również się spotkać w formie spotkanie  nie formalnych ale wtedy nie powinien być 

podjęty uchwały komisji.
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 STYCZEŃ 2016   

Uchwały Informacje Sprawozdania/Oceny/Opinie Inne m.in. (wnioski, dyskusje, pytania)

 * Sprawozdanie z działalności 

Wójta Gminy między sesjami

*Sprawy bieżące

*Spotkania z Przewodniczącym Rady Gminy (o 

sprawach bieżacych, korespondencji , co naj mniej 

2 raze miesiącu-

* Podjęcie uchwały w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójta 

Gminy  Tułowice.

* Podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji 

Rady na 2016 r. 

* Informacja Rady Gminy za IV kwartał 2015 r. 

* Informacja o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tułowice za 

2015r

* Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną 

korespondencją od poprzedniej Sesji.

* Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz 

Komisji Wspólnej.

* Informowanie o dyżurach radnych (Strona Internetowa, tablicy 

informacjyny)

* Sprawozdanie z działalności 

Przewodniczącego i Wice 

Przewodniczącego Rady Gminy 

między sesjami

*Sprawy bieżące

*Rada Biznesu - Plan działania 

*Spotkania z Panem Murawskim (Cel, 

organizacja, data) 

*Plan pracy Rady Gminy 2016

*Spotkania z Wójtem (o sprawach bieżacych, 

korespondencji , co naj mniej 2 raze miesiącu-

Przewodniczący 

* Informacja z działalności Komisji Rady za IV kwartał 2015 r. *Opiniowanie projektów uchwał na 

sesji Rady Gminy 

*Opiniowanie zmian w planie 

dochodów i wydatków budżetu 

gminy

* Ustaleniu planu pracy komisji na rok 2016

* Informacje Komisji Budżetowej dot. oświetlenia 

* Ustalenie dyżurów I Kwartał 2016

Przewodniczący 

* Informacja z działalności Komisji Rady za IV kwartał 2015 r. *Opiniowanie projektów uchwał na 

sesji Rady Gminy 

* Ustaleniu planu pracy komisji na rok 2016

* Ustalenie dyżurów I Kwartał 2016

Przewodnicząca

* Informacja z działalności Komisji Rady za IV kwartał 2015r. *Opiniowanie projektów uchwał na 

sesji Rady Gminy 

* Ustaleniu planu pracy komisji na rok 2016

* Ustalenie dyżurów I Kwartał 2016

*Informacja sołtysów o istotnych dla sołectwa sprawach w IV 

Kwartał 2015r.

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2016 r.
Przerwa Wakacyjna Lipiec 2016.

Komisja Rewizyjna

Komisja Społeczna 

Komisja 

Budżetowa 

Odpowiedzialny za przygotowanie

Wójt Gminy 

Przewodniczący  i Wice Przewodniczący Rady 

Gminy 

Sołtysi
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              LUTY 2016  

Uchwały Informacje Sprawozdania/Oceny/Opinie Inne m.in. (wnioski, dyskusje, pytania)

*Informacja o postęp stworzenia Rady Biznesu w 

Tułowicach (Monitorowanie powstania rady biznesu na 

terenie Gminie Tułowice)

* Informacji R.I.O. m.in.: Dług Gminy Tułowice

* Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy 

miedzy sesjami  

* Sprawy bieżące

* Spotkania z Przewodniczącym Rady Gminy (o sprawach bieżacych, 

korespondencji , co naj mniej 2 raze miesiącu-

M.in.: 

*Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Tułowice na 2016 r. 

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Województwa Opolskiego

na dofinansowanie zadania  pn. „Remont chodnika w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 405 

w miejscowości Tułowice ul. Kościuszki” w formie 

dotacji celowej, 

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Województwa Opolskiego 

na dofinansowanie zadania  pn. „Remont chodnika i 

zatoki autobusowej w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 405 w miejscowości Tułowice ” w 

formie dotacji celowej,

*Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy 

Tułowice Nr VI/19/15 z dnia 26

lutego 2015 r.  w sprawie inkasa podatku rolnego, 

leśnego i od nieruchomości.

*Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy 

Rady Gminy na 2016 r. 

*Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną 

korespondencją od poprzedniej Sesji.

* Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej 

Sesji oraz Komisji Wspólnej.

* Informowanie o dyżurach radnych (Strona Internetowa, 

tablicy informacjyny)

* Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego 

i Wice Przewodniczącego Rady Gminy miedzy 

sesjami 

* Sprawy bieżące

* Spotkanie z Panem Gerber (Muzeum porcelany)- 18.02.2016

* Tereny agencji rolnej 

* Gospodarka odpadami 

* Inwestycje powiatowe 

* Przedstawienie informacji dot. reguły daty sesji w roku 2016 

* Przedstawienie informacji dot. dyżurów, sposób poinformowania, 

protokołowania

* Przedstawienie informacji dot. protokołowanie komisji społecznej, 

rewizyjnej i budżetowej , reguły poinformowania Biuro Rady, list 

obecności, itd

*Spotkania z Wójtem (o sprawach bieżacych, korespondencji , co naj 

mniej 2 raze miesiącu-

* Wspieranie dot rezolucji w przedmiocie nienaruszalności granic 

powiatu opolskiego,

Komisja Budżetowa Przewodniczący 

*Informacja o postęp stworzenia Rady Biznesu w 

Tułowicach (Monitorowanie powstania rady biznesu na 

terenie Gminie Tułowice)

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady 

Gminy 

*Opiniowanie zmian w planie dochodów i 

wydatków budżetu gminy

Sprawdzenie plan pracy Rady Gminy do 29.02.2016 (Komisja 

wspólna)

Komisja Społeczna Przewodnicząca

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady 

Gminy 

Sprawdzenie plan pracy Rady Gminy do 29.02.2016 (Komisja 

wspólna)

Komisja Rewizyjna Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady 

Gminy 

Sprawdzenie plan pracy Rady Gminy do 29.02.2016 (Komisja 

wspólna)

Komendant Policji 

Niemodlin 

* Informacja o stanie ładu, porządku, i bezpieczeństwa 

publicznego oraz podejmowanych działaniach 

zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie 

Gminy

Komendant Miejski 

PSP w Opolu  

* Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego 

na terenie Gminy oraz gotowości niesienia pomocy w 

przypadku klęski żywiołowej

Komendant Gminny 

Ochotniczych Straży 

Pożarnych  

* Informacja o działalności OSP na terenie Gminy 

Tułowice 

Przewodniczący  i Wice Przewodniczący Rady Gminy 

Odpowiedzialny za przygotowanie

Wójt Gminy 

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2016 r.
Przerwa Wakacyjna Lipiec 2016.
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 MARZEC 2016  

Uchwały Informacje Sprawozdania/Oceny/Opinie Inne m.in. (wnioski, dyskusje, pytania)

*Raport monitoringowy o stanie realizacji strategia rozwoju Gminy Tułowice 

*Organizowanie pierwszej spotkania z przedsiebiorcami  (rady biznesu)

*Informacji o zmianach personalu w Urzędzie Gminie (Stworzenie nowych 

stanowisk)

*Informacji ogólnej o opracowaniu projektów i poszukiwaniu Funduszy Ue 

*Informacji o spotkaniu z Panem Murawskim 

*Informacji o kosztach nowych punktów oświetloniowych (Zwykłych, solary , 

itd)

*Informacji o wartości inwestycji sołectwami w roku 2015r.

*Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między 

sesjami

*Sprawozdanie  z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkolochowych i Przeciwdziałania narkomanii za 

2015r. 

* Sprawy bieżące

* Spotkania z Przewodniczącym Rady Gminy (o sprawach 

bieżacych, korespondencji , co naj mniej 2 raze miesiącu-

Podjęcie uchwał * Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od 

poprzedniej Sesji.

* Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji 

Wspólnej.

* Informowanie o dyżurach radnych (Strona Internetowa, tablicy informacjyny)

*Informacja o przedłożeniu oświadczeń majątkowych na rok 2016 (Termin 

obowiązkowy do 30 04 2016 według stanu na dzień 31 grudnia 2015) 

*Informacji o spotkaniu z Panem Murawskim 

* Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i 

Wice Przewodniczącego Rady Gminy miedzy 

sesjami

*Sprawy bieżące 

*Organizowanie spotkania z firmą sprzedającą oprogramowania 

protokołowania i zarządzanie sesji Rady Gminy)

* Reflekcja nad "Tour de Tułowice" . Organizowanie spotkanie w 

zakladach z największymi przedsiębiorcami w 

Tułowicach(Pierwsza spotkania była w roku 2015 w Firmie Neo-

plus" 

*Spotkania z Wójtem (o sprawach bieżacych, korespondencji , co 

naj mniej 2 raze miesiącu-

*Ustalenia daty nastepnej sesji wyjazdowej 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej Kierownik OPS

Informacja z działalności zespołu interdyscyplinarnego za 2015r. (do 

30.03.2016)

Tułowicki Ośrodek 

Kultury Dyrektor TOK

*Informacja o Przebiegu akcji zimowego odpoczynku FERIADA 2016

Komisja Budżetowa Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady 

Gminy

*Opiniowanie zmian w planie dochodów i 

wydatków budżetu gminy

*Sprawozdanie z prac wykonanych w I Kwartale 

2016 r, m.in. 

- Przegład oświetlenia w Szydłowie na 

ul.Sportowej)

*Informacji o dyżurach I Kwartał 2016

*Ustalenie dyżurów II Kwartale 2016

Komisja Rewizyjna Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady 

Gminy 

*Sprawozdanie z prac wykonanych w I Kwartale 

2016 r. m.in.:

- o  wydatkowaniu środków na realizację 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 2015 r.

*Informacji o dyżurach I Kwartał 2016

*Ustalenie dyżurów II Kwartale 2016

Komisja Społeczna Przewodnicząca

 *Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady 

Gminy 

*Sprawozdanie z prac wykonanych w I Kwartale 

2016 r. m.in..

- o wizycie w Publicznym Przedszkolu w celu 

zapoznania się  z problemami tej placówki;

- o spotkaniu z Radą Parafialną;

*Informacji o dyżurach I Kwartał 2016

*Ustalenie dyżurów II Kwartale 2016

Orlik Koordynator Orlik
*Informacja o działalności

Kluby sportowe Przedstawiciele
*Informacja o działalności

Sołtysi

*Informacja sołtysów o istotnych dla sołectwa sprawach w I Kwartał 2016

Przewodniczący  i Wice Przewodniczący Rady Gminy 

Odpowiedzialny za przygotowanie

Wójt Gminy 

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2016 r.
Przerwa Wakacyjna Lipiec 2016.
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 KWIECIEŃ 2016  

              Wójt wykonuje roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w terminie do 31 marca następnego roku

              Do dnia 30 kwietnia po roku sprawozdawczym rada gminy rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy

              Do 30 Kwietnia każdego roku organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany przedłożyć 

              organowi stanowiącemu oraz publikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni 

Uchwały Informacje Sprawozdania/Oceny/Opinie Inne m.in. (wnioski, dyskusje, pytania)

*Informacji o pierwszej spotkania z przedsiebiorcami  (rady biznesu), wnioski , plan 

działania , decyzji, data powołanie rady biznesu, itp.  

*Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między 

sesjami 

*Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami na 2015 rok (Nie później niż do 

30 kwietnia każdego roku) .

* Sprawy bieżące

* Spotkania z Przewodniczącym Rady Gminy 

(o sprawach bieżacych, korespondencji , co naj 

mniej 2 raze miesiącu-

*Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015r.

Podjęcie uchwał

M.in..

*Podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Tułowice za 

2015 r. 

*Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji.

*Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej.

*Informowanie o dyżurach radnych (Strona Internetowa, tablicy informacjyny)

*Rozpatrywanie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

*Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i 

Wice Przewodniczącego Rady Gminy między 

sesjami 

*Sprawozdanie z działalności Rady Gminy I 

Kwartał 2016 (Postępowanie plan Pracy Rady 

Gminy i ewentualnie opóźnienie i ustalenie nowych 

terminów) 

*Sprawy bieżące

*Plan działania Dni Tułowice 2016 (Ustalenie 

zaangożowanie radnych ,opiekune gości, itd.)

*Zastanawianie się nad Sesją uroczystą 3 Maja 

2016 na Sali widowiskowej

*Organizowanie Szkolenia , temat do ustalenia 

*Spotkania z Wójtem (o sprawach bieżacych, 

korespondencji , co naj mniej 2 raze miesiącu-

Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik OPS

*Sprawozdanie o zasobach społecznych w Gminie 

Tułowice (Ocena Realizacji zadań w zakresie 

pomocy społecznej, analiza lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej i sprawozdanie z 

realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny) - do 

30.04.2016 

Tułowicki Ośrodek Kultury Dyrektor TOK

*Przedstawienie kosztorysu Dni Tułowic 2016

*Przedstawienie oferty programowej Dni Tułowic 2016                     

Komisja Budżetowa Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady 

Gminy

*Opiniowanie zmian w planie dochodów i 

wydatków budżetu gminy

*Opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu 

Gminy za 2015r. 

Komisja Społeczna Przewodnicząca

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady 

Gminy 

 

Komisja Rewizyjna Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady 

Gminy 

 

Komisja statutowa Przewodnicząca Informacja o postępu pracy do.t zmian statut gminy Tułowice 

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2016 r.
Przerwa Wakacyjna Lipiec 2016.

Przewodniczący  i Wice Przewodniczący Rady Gminy 

Odpowiedzialny za przygotowanie

Wójt Gminy 

Skarbnik 
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 MAJ 2016  

Uchwały Informacje Sprawozdania/Oceny/Opinie

Inne m.in. (wnioski, dyskusje, 

pytania)

*Sprawozdanie z działalności 

Wójta Gminy między sesjami 

* Sprawy bieżące

* Spotkania z 

Przewodniczącym Rady Gminy 

(o sprawach bieżacych, 

korespondencji , co naj mniej 2 

raze miesiącu-

* Informacja z wykonania budżetu 

Gminy Tułowice  za I kwartał 2016 

r. 

* Informacja o sprawozdaniu 

finansowym Tułowickiego Ośrodka 

Kultury na 2015r. 

M.in.: 

*Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2015 r.samorządowej instytucji kultury – 

Tułowickiego Ośrodka Kultury. 

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Tułowice za 2015 r. 

* Odpowiedzi na listy i zapoznanie 

się z otrzymaną korespondencją od 

poprzedniej Sesji.

* Odpowiedzi na interpelacje i 

zapytania z poprzedniej Sesji oraz 

Komisji Wspólnej.

* Informowanie o dyżurach radnych 

(Strona Internetowa, tablicy 

informacjyny)

*Sprawozdanie z działalności 

Przewodniczącego i Wice 

Przewodniczącego Rady Gminy 

między sesjami

* Sprawy bieżące

*Spotkania z Wójtem (o 

sprawach bieżacych, 

korespondencji , co naj mniej 2 

raze miesiącu-

*Przgotowanie ankiety 

satysfakcji pracy Rady Gminy 

Tułowice wsród mieszkanców 

(Okres od 2015-2016)

Komisja Budżetowa Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów 

uchwał na sesji Rady Gminy

*Opiniowanie zmian w planie 

dochodów i wydatków budżetu 

gminy 

*Opiniowanie w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2015 r. 

samorządowej instytucji kultury-

Tułowickiego Ośrodka Kultury

*Opiniowanie w sprawie 

wykonania budżetu Gminy 

Tułowice  za I kwartał 2016 r. 

Komisja Rewizyjna Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów 

uchwał na sesji Rady Gminy 

*Sporządzenie wniosku o 

udzielnie bądź odmowie 

udzielenia absolutorium dla 

Wójta Gminy Tułowice na 

2015r

Komisja Społeczna Przewodnicząca

 *Opiniowanie projektów 

uchwał na sesji Rady Gminy 

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2016 r.
Przerwa Wakacyjna Lipiec 2016.

Przewodniczący  i Wice Przewodniczący Rady Gminy 

Odpowiedzialny za przygotowanie

Wójt Gminy 

Skarbnik 
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 CZERWIEC 2016  

Uchwały Informacje Sprawozdania/Oceny/Opinie Inne m.in. (wnioski, dyskusje, pytania)

*Informacji ogólnej o opracowaniu projektów i 

poszukiwaniu Funduszy Ue 

*Sprawozdanie z działalności Wójta 

Gminy miedzy sesjami 

* Sprawy bieżące

* Spotkania z Przewodniczącym Rady Gminy (o 

sprawach bieżacych, korespondencji , co naj mniej 2 

raze miesiącu-

Podjęcie uchwał

M.in..:

* Statut Gminy Tułowice 

* Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z 

otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji.

* Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z 

poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej.

* Informowanie o dyżurach radnych (Strona 

Internetowa, tablicy informacjyny)

* Sprawozdanie z działalności 

Przewodniczącego i Wice 

Przewodniczącego Rady Gminy 

między sesjami

* Sprawy bieżące

* Ankieta satysfakcja pracy Rady Gminy Tułowice 

wsród mieszkanców (Okres od 2015-2016)

* Stworzenie serwer dokumentów dla radnych dostępny 

w Internecie (Rejestr listów, Rejestr pytań, plan pracy 

biężący, listów ,itd.)

*Spotkania z Wójtem (o sprawach bieżacych, 

korespondencji , co naj mniej 2 raze miesiącu-

Gminny Zespół Szkół Dyrektor GZSZ

*Informacja o założeniach organizacyjno-

programowych wypoczynku dzieci i młodzieży 

"Lato 2016" 

Tułowicki Ośrodek Kultury Dyrektor TOK

*Informacji o wypoczynku wakacyjnym dla 

dzieci i młodzieży lato 2016

*Informacja o dożynkach 2016

*Podsumowanie dni Tułowic 2016

Zakład gospodarki mieszkaniowej Dyrektor ZGKIM

*Informacja o problemach mieszkaniowych i 

innych + Prezentacja ZGKIM 

*Informacja finansowo gospodarczo ZGKIM

Komisja Budżetowa Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na 

sesji Rady Gminy

*Opiniowanie zmian w planie 

dochodów i wydatków budżetu gminy

*Sprawozdanie z prac wykonanych w II 

Kwartale 2016 r., m.in.

- Rewitalizacja osiedlu 

- Chodnik na ul. Opolskiej w 

Tułowicach

- Chodnik na ul. Świerczewskiego w 

Tułowicach

- Przegląd obiektów Gospodarki 

Komunalnej pod kątem sprawności

*Informacji o dyżurach II Kwartał 2016

*Ustalenie dyżurów III Kwartale 2016

Komisja Rewizyjna Przewodniczący 

* Informacja o organizacji wyjazdowego 

posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy w 

Tułowicach

*Opiniowanie projektów uchwał na 

sesji Rady Gminy

*Sprawozdanie z prac wykonanych w II 

Kwartale 2016 r. m.in..: 

-o ocenie funkcjonowania Przedszkola 

Publicznego w Tułowicach

-o analyzie wydatkowania środków dla 

klubów sportowych i innych organizacji 

pożytku publicznego 

*Informacji o dyżurach II Kwartał 2016

*Ustalenie dyżurów III Kwartale 2016

Komisja Społeczna Przewodnicząca

 *Opiniowanie projektów uchwał na 

sesji Rady Gminy

*Sprawozdanie z prac wykonanych w II 

Kwartale 2016 r. , m.in..

- o sprawdzeniu stanu obiektów 

sportowych na terenie naszej gminy;

- o zapoznaniu się z problemami 

socjalnymi oraz z działaniami 

prowadzonymi na rzecz dużej rodziny;

*Informacji o dyżurach II Kwartał 2016

*Ustalenie dyżurów III Kwartale 2016

Sołtysi

*Informacja sołtysów o istotnych dla sołectwa 

sprawach w II Kwartał 2016

Odpowiedzialny za przygotowanie

Przewodniczący  i Wice Przewodniczący Rady Gminy 

Wójt Gminy 

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2016 r.
Przerwa Wakacyjna Lipiec 2016.
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 SIERPIEŃ 2016  

Uchwały Informacje Sprawozdania/Oceny/Opinie

Inne m.in. (wnioski, dyskusje, 

pytania)

* Informacji o taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za rok 2017

* Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między 

sesjami 

* Sprawy bieżące

* Spotkania z Przewodniczącym Rady 

Gminy (o sprawach bieżacych, 

korespondencji , co naj mniej 2 raze 

miesiącu-

M.in.

*Podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę

i zbiorowego odprowadzania 

ścieków w roku 2017.

* Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną 

korespondencją od poprzedniej Sesji.

* Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej 

Sesji oraz Komisji Wspólnej.

* Informowanie o dyżurach radnych (Strona Internetowa, 

tablicy informacjyny)

*Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i 

Wice Przewodniczącego Rady Gminy między 

sesjami 

*Sprawozdanie z działalności Rady Gminy w II 

Kwartale 2016 (Postępowanie planu Pracy Rady 

Gminy i ewentualnie opóźnienie i ustalenie nowych 

terminów) 

* Sprawy bieżące

* Wyniki Ankiety satysfakcji pracy 

Rady Gminy Tułowice wsród 

mieszkanców (Okres od 2015-2016)

*Plan działania Dozynki Tułowice 2016 

(Ustalenie zaangożowanie radnych 

,opiekune gości, itd.)

*Spotkania z Wójtem (o sprawach 

bieżacych, korespondencji , co naj 

mniej 2 raze miesiącu-

Gminny Zespół szkół Dyrektor GZSZ

* Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do 

rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 

* Informacja o stanie realizacji zadań za poprzedni rok 

szkolny w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów

Przedszkole Publiczne Dyrektor Przedszkole

* Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do 

rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017

Zakład gospodarki 

mieszkaniowej Dyrektor ZGKIM

* Informacja o taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za rok 2017

Komisja Budżetowa Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady 

Gminy

*Opiniowanie zmian w planie dochodów i 

wydatków budżetu gminy

*Opinia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków w roku 2017r. 

Komisja Rewizyjna Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady 

Gminy

Komisja Społeczna Przewodnicząca

Informacji o analizie wyników sprawdzianu po szkole 

podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady 

Gminy

Przewodniczący  i Wice Przewodniczący Rady Gminy 

Odpowiedzialny za przygotowanie

Wójt Gminy 

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2016 r.
Przerwa Wakacyjna Lipiec 2016.
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 WRZESIEŃ 2016  

Uchwały Informacje Sprawozdania/Oceny/Opinie

Inne m.in. (wnioski, dyskusje, 

pytania)

*Informacja z wykonania budżetu za I Półrocze 

2016- 

*Informacji ogólnej o opracowaniu projektów i 

poszukiwaniu Funduszy Ue 

* Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy 

miedzy sesjami

* Sprawy bieżące

* Spotkania z Przewodniczącym 

Rady Gminy (o sprawach 

bieżacych, korespondencji , co 

naj mniej 2 raze miesiącu-

*Informacja Regionalnej Izby Obrachunkowej o 

przebiegu wykonania budżetu gminy za I Półrocze 

2016. 

Podjęcie uchwał * Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z 

otrzymaną korespondencją od poprzedniej Sesji.

* Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z 

poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej.

* Informowanie o dyżurach radnych (Strona 

Internetowa, tablicy informacjyny)

* Sprawozdanie z działalności 

Przewodniczącego i Wice Przewodniczącego 

Rady Gminy między sesjami

* Sprawy bieżące

* Informacja o wnioskach do 

budżetu 2017 (Maksymalna data 

przedłożenia wniosków do 

15.10.2016)

*Organizowanie Szkolenia , 

temat do ustalenia 

*Spotkania z Wójtem (o 

sprawach bieżacych, 

korespondencji , co naj mniej 2 

raze miesiącu-

Tułowicki Ośrodek Kultury Dyrektor TOK
* Podsumowanie Dożynek 2016

Komisja Budżetowa Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady 

Gminy

*Opiniowanie zmian w planie dochodów i 

wydatków budżetu gminy

*Opinia z wykonania budżetu za I Półrocze 

2016 

*Sprawozdanie z prac wykonanych w III 

Kwartale 2016 r., m.in.. 

- Przegląd siłowni zewnętrzynych we 

wszystkich wioskach

- Przegląd podjazdu do Remizy Strażackiej w 

Goszczowicach

*Informacji o dyżurach III 

Kwartał 2016

*Ustalenie dyżurów IV Kwartale 

2016

*Organizowanie Burza mózgów 

dot. Pomysły, propozycji, 

priorytety budżetu 2017.

Komisja Rewizyjna Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady 

Gminy

*Sprawozdanie z prac wykonanych w III 

Kwartale 2016 r. m.in..: 

- o ocenie funkcjonowania Tułowickiego 

Ośrodka Kultury

*Informacji o dyżurach III 

Kwartał 2016

*Ustalenie dyżurów IV Kwartale 

2016

Komisja Społeczna Przewodnicząca

 *Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady 

Gminy

*Sprawozdanie z prac wykonanych w III 

Kwartale 2016 r., m.in.

- o analizie funkcjonowania stołówki szkolnej;

*Informacji o dyżurach III 

Kwartał 2016

*Ustalenie dyżurów IV Kwartale 

2016

Sołtysi

*Informacja sołtysów o istotnych dla sołectwa 

sprawach w III Kwartał 2016

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2016 r.
Przerwa Wakacyjna Lipiec 2016.
       Wójt jest obowiązany przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy w terminie 60 dni po upływie okresu sprawozdawczego (najpóźniej do dnia 31 sierpnia).

Przewodniczący  i Wice Przewodniczący Rady Gminy 

Odpowiedzialny za przygotowanie

Wójt Gminy 

Skarbnik 
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 PAŹDZIERNIK 2016  

             Radni i przedstawiciele jednostek pomocniczych (np. sołtysi) mogą składać wnioski do projektu budżetu gminy. Wnioski obejmują propozycje zadań koniecznych do wykonania w danym roku.

Uchwały Informacje Sprawozdania/Oceny/Opinie

Inne m.in. (wnioski, 

dyskusje, pytania)

*Zgłaszanie propozycji inwestycyjnych do 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Tułowice na rok 2017

*Zgłaszanie wniosków do budżetu 2017 

(Radni, jednostki, itd.)

* Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między 

sesjami

* Informacja  Prezesa  Sądu Rejonowego w  Opolu w  

sprawie  podmiotów,  w  których jest wykonywana 

kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie 

użyteczna. 

* Sprawy bieżące

* Spotkania z 

Przewodniczącym Rady 

Gminy (o sprawach 

bieżacych, korespondencji 

, co naj mniej 2 raze 

miesiącu-

*Informacja o stawkach  podatków 

lokalnych na 2017 r. 

M.in.

*Podjęcie uchwały w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości.

*Podjęcie uchwały w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku 

od środków 

 transportowych.

*Podjęcie uchwały w sprawie 

wprowadzenia na terenie gminy 

Tułowice opłaty targowej  

oraz zasad ustalania i poboru, terminu 

płatności i wysokości stawek dziennych 

opłaty  

targowej.

*Informacja o oświadczeniach 

majątkowych  (Termin obowiązkowy do 

30.10.2016)

*Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z 

otrzymaną korespondencją od poprzedniej 

Sesji.

* Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z 

poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej.

* Informowanie o dyżurach radnych 

(Strona Internetowa, tablicy 

informacjyny)

*Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i 

Wice Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami

*Sprawozdanie o działalności Rady Gminy w III 

Kwartale 2016 (Postępowanie plan Pracy Rady Gminy 

i ewentualnie opóźnienie i ustalenie nowych terminów) 

.

* Sprawy bieżące

*Spotkania z Wójtem (o 

sprawach bieżacych, 

korespondencji , co naj 

mniej 2 raze miesiącu-

Komisja Budżetowa Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady Gminy

*Opiniowanie zmian w planie dochodów i wydatków 

budżetu gminy

*Opiniowanie zgłaszonych propozycji inwestycyjnych 

do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice 

na rok 2017

*Opiniowanie zgłaszonych wniosków do budżetu 2017 

(Radni, jednostki, itd.)

*Opiniowanie w sprawie podatków i stawek lokalnych 

na 2017 r.

 

Komisja Rewizyjna Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady Gminy

Komisja Społeczna Przewodnicząca

 *Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady Gminy

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2016 r.
Przerwa Wakacyjna Lipiec 2016.

Przewodniczący  i Wice Przewodniczący Rady 

Gminy 

Odpowiedzialny za przygotowanie

Wójt Gminy 

Skarbnik 
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                 Uwaga Projekt budżetu przedstawiany jest przez przewodniczącego rady gminy do zaopiniowania przed wszystkimi stałymi komisjami rady.

Uchwały Informacje Sprawozdania/Oceny/Opinie Inne m.in. (wnioski, dyskusje, pytania)

Informacja o stanie 

mienia komunalnego

*Sprawozdanie z działalności Wójta 

Gminy miedzy sesjami 

*Przedłożenie Radzie Gminy projektu 

budżetu 2017 (najpóźniej do 15 

listopada roku poprzedzającego rok 

budżetowy.) 

* Sprawy bieżące

* Spotkania z Przewodniczącym Rady Gminy (o 

sprawach bieżacych, korespondencji , co naj mniej 2 

raze miesiącu-

*Informacja o projekcie budżetu na rok 

2017

Podjęcie uchwał * Odpowiedzi na listy i 

zapoznanie się z 

otrzymaną 

korespondencją od 

poprzedniej Sesji.

* Odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania 

z poprzedniej Sesji 

oraz Komisji 

Wspólnej.

* Informowanie o 

dyżurach radnych 

(Strona Internetowa, 

tablicy informacjyny)

* Sprawozdanie z działalności 

Przewodniczącego i Wice 

Przewodniczącego Rady Gminy miedzy 

sesjami

*Sprawy bieżące

*Przedstawienie projektu budżetu na rok 2017 Radzie 

Gminy do zaopiniowania przed wszystkimi stałymi 

komisjami Rady

*Pierwszy ustalenie planu pracy Rady Gminy na rok 

2017 

*Przygotowanie ankiety o satysfakcji działalności 

Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wice 

Przewodniczącego Rady Gminy wśród Radnych (Okres 

1.01.2016 do 30.11.2016) 

*Spotkania z Wójtem (o sprawach bieżacych, 

korespondencji , co naj mniej 2 raze miesiącu-

Komisja Budżetowa Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na 

sesji Rady Gminy

*Opiniowanie zmian w planie 

dochodów i wydatków budżetu gminy

*Opiniowanie o stanie mienia 

komunalnego

*Opiniowanie projektu budżetu na rok 

2017

Komisja Rewizyjna Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na 

sesji Rady Gminy

Komisja Społeczna Przewodnicząca

 *Opiniowanie projektów uchwał na 

sesji Rady Gminy

 LISTOPAD 2016PLAN PRACY RADY GMINY NA 2016 r.
Przerwa Wakacyjna Lipiec 2016.

Przewodniczący  i Wice Przewodniczący Rady Gminy 

Odpowiedzialny za przygotowanie

Wójt Gminy 

                Projekt budżetu wójt przedkłada radzie gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Skarbnik 

                 Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przesyłany jest do regionalnej izby obrachunkowej, której zadaniem jest sprawowanie

                nadzoru finansowego nad gminą.
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 GRUDZIEŃ 2016

Uchwały Informacje Sprawozdania/Oceny/Opinie Inne m.in. (wnioski, dyskusje, pytania)

*Informacji ogólnej o opracowaniu 

projektów i poszukiwaniu 

Funduszy Ue 

* Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami * Sprawy bieżące

* Spotkania z Przewodniczącym Rady Gminy (o 

sprawach bieżacych, korespondencji , co naj 

mniej 2 raze miesiącu-

*Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca projektu 

budżetu musi być przedstawiona przed jej uchwaleniem (musi 

być przedstawiona przed uchwaleniem budżetu 2017)

*Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca projektu 

prognozy finansowych wieloletnich (musi być przedstawiona 

przed uchwaleniem) 

m.in.

 

*Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Tułowice. 

*Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej 

Gminy Tułowice na 2017 rok.  

*Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkotykowych na 2017 rok. 

* Odpowiedzi na listy i zapoznanie 

się z otrzymaną korespondencją od 

poprzedniej Sesji.

* Odpowiedzi na interpelacje i 

zapytania z poprzedniej Sesji oraz 

Komisji Wspólnej.

* Informowanie o dyżurach radnych 

(Strona Internetowa, tablicy 

informacjyny)

* Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wice 

Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami

*Sprawy bieżące 

*c.d. ustalenie planu pracy Rady Gminy na rok 

2017

*Wyniki ankiety o satysfakcji działalności 

Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wice 

Przewodniczącego Rady Gminy wśród Radnych 

(Okres 1.01.2016 do 30.11.2016) 

*Spotkania z Wójtem (o sprawach bieżacych, 

korespondencji , co naj mniej 2 raze miesiącu-

Komisja Budżetowa Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady Gminy

*Opiniowanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu 

gminy

*Sprawozdanie z prac wykonanych w IV Kwartale 2016 r., m.in.

-analyza zasobów mieszkaniowych i dochodów ze sprzedaży 

mienia

*Informacji o dyżurach IV Kwartał 2016

*Ustalenie dyżurów I Kwartał 2017

*Pierwszy pracy nad planem pracy Komisji na 

2017 rok

Komisja Rewizyjna Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady Gminy

*Sprawozdanie z prac wykonanych w IV Kwartale 2016 r. 

m.in..: 

- o ocenie funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Tułowicach

*Informacji o dyżurach IV Kwartał 2016

*Ustalenie dyżurów I Kwartał 2017

*Pierwszy pracy nad planem pracy Komisji na 

2017 rok

Komisja Społeczna Przewodnicząca

 *Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady Gminy

*Sprawozdanie z prac wykonanych w IV Kwartale 2016 r.,m.in.

-o oględzinie miejsc zielonych oraz zapoznanie się ze stanem 

pomników na terenie naszej gminy

-o analiza działalności świetlic wiejskich i Spotkaniach z 

Sołtysami naszej gminy

*Informacji o dyżurach IV Kwartał 2016

*Ustalenie dyżurów I Kwartał 2017

*Pierwszy pracy nad planem pracy Komisji na 

2017 rok

Sołtysi

*Informacja sołtysów o istotnych 

dla sołectwa sprawach w IV 

Kwartał 2016

        Komisje rady gminy formułują opinie o projekcie budżetu- mają możliwość zgłaszania propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku już przewidzianego w projekcie 

        (jednocześnie wskazując źródło jego finansowania), a także mogą obniżyć wielkość proponowanych wydatków.

       Uchwała budżetowa musi zostać uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego. W szczególnych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. Do czasu uchwalenia uchwały 

       budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej.

       Opinie poszczególnych komisji są podstawą do sformułowania ostatecznej wersji projektu budżetu przez wójta gminy, który nanosi wszystkie poprawki.

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2016 r.

Przerwa Wakacyjna Lipiec 2016.

Przewodniczący  i Wice Przewodniczący Rady Gminy 

Odpowiedzialny za przygotowanie

    Wójt Gminy 

Skarbnik 
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