
UCHWAŁA Nr IV/30/ 2018 

RADY GMINY SZYDŁÓW 

z dnia 29 grudnia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej w 
Szydłowie na 2019 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku poz. 994, z późn. 
zmianami) uchwala się, co następuje: 

1. Przyjąć plan pracy Rady Miejskiej na rok 2019, stanowiący załącznik Nr 1 do 
uchwały. 
2. Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019, stanowiący załącznik Nr 2 do 

uchwały. 
3. Przyjąć plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na rok 2019, 

stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały. 
4. Przyjąć plan pracy Komisji Samorządowej na rok 2019, stanowiący załącznik Nr 4 

do uchwały. 
5. Przyjąć plan pracy Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2019, stanowiący załącznik Nr 5 

do uchwały. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz 
Przewodniczącym Komisji. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 

§ 1 -

§2. 

§3. 

2019 r. 

Przewodnie; Rady Gminy 

mgr Katarzyno Skuza 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr IV/30./ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 r. 
w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej w 

Szydłowie na 2019 rok 

Rada Miejska i stałe Komisje Rady Miejskiej opracowały plany pracy na 2019 
r. i przedkładają Radzie Gminy do zatwierdzenia jak w załącznikach do Uchwały, 
zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Wójt Gminy Szydłów 



• 

Załącznik Nr 1 
do Uchwały IV30/ 2018 
Rady Gminy Szydłów 
z dnia 29 grudnia 2018 r. 

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE NA 2019 r. 

I KWARTAŁ 
1. Zatwierdzenie planów pracy Rady Miejskiej i stałych komisji Rady Miejskiej 
2. Przyjęcie sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2018 rok jednostek 

organizacyjnych Gminy oraz gminnych instytucji kultury za 2018 r. 
3. Zatwierdzenie planów finansowych na 2019 rok jednostek organizacyjnych Gminy 

oraz gminnych instytucji kultury. 
4. Analiza działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Szydłowie. 
5. Informacja o zadaniach inwestycyjnych realizowanych w 2018 r. oraz zadaniach 
realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. 
6. Przyjęcie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku poprzednim. 
7. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2019. 
8. Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 

II KWARTAŁ 
1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r. 
2. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy. 
3. Omówienie działalności jednostek OSP. 
4. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy. 
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji za rok 2018 programu współpracy gminy 

Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 

6. Sprawozdanie z działalności MGOPS za 2018 r. 
7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla Gminy Szydłów. 
8. Przyjęcie sprawozdań z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, oraz z realizacji w 2018 r. strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Szydłów na lata 2016 - 2023. 

III KWARTAŁ 
1. Omówienie realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019 r. 
2. Informacja o stanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 r. oraz zadań 
realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. 
3. Informacja na temat funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/ 2019. 
5. Analiza przebiegu programu „dożywiania uczniów", informacja MGOPS, 
dyrektorów szkół. 
6. Informacja na temat realizacji Strategii Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016-
2023. 



IV KWARTAŁ 
1. Sprawozdania z analizy oświadczeń majątkowych za 2018 r. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatkowych na 2020 r. 
3. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- i kolejne lata 
4. Analiza projektu budżetu na 2020 r. Uchwalenie budżetu gminy na 2020 r. 
5. Przyjęcie na rok 2020 programu współpracy gminy Szydłów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

6. Zatwierdzenie stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych. 

Ponadto sesje będą zwoływane w miarę potrzeb, po wcześniejszym zgłoszeniu 
i uzasadnieniu tematyki. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

mgr Katarzyna Skuza 



Załącznik Nr 2 
do Uchwały IV/30/ 2018 
Rady Gminy Szydłów 
z dnia 29 grudnia 2018 r. 

PLAN PRACY 
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE NA 2019 r. 

Lp. Termin 
realizacji Zadania 

l . I kwartał 

1. Omówienie projektów uchwał wynikających z bieżących 
zadań Gminy. 

2. Analiza sprawozdań rocznych z wykonania planu 
finansowego jednostek za 2018 r.: MGOPS, Miejsko Gminnego 

Centrum Kultury, SPZOZ w Szydłowie, Miejsko Gminnej Biblioteki 
Publicznej. 
3. Analiza działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Szydłowie. 
5. Informacja o zadaniach inwestycyjnych zrealizowanych 

w 2018 r. oraz zadaniach realizowanych w ramach funduszu 
sołeckiego. 
6. Ocena funkcjonowania w 2018 r. świetlic środowiskowych 

i przeprowadzenie kontroli w tym zakresie. 
1. Rozpatrzenie sprawozdaniaiinansowego, sprawozdania 

2. I I kwartał 

z wykonania budżetu Gminy za 2018 r. wraz z opinią RIO o tym 
sprawozdaniu i informacją o stanie mienia komunalnego. 

2. Przedstawienie Radzie Miejskiej wniosku w sprawie absolutorium 
dla Burmistrza Miasta i Gminy, w tym wystąpienie do RIO w 

Kielcach celem zaopiniowania wniosku w sprawie udzielenia 
absolutorium. 
3. Analiza działalności jednostek OSP w Gminie. 
4. Analiza Sprawozdania z działalności MGOPS za 2018 r. 
5. Omówienie projektów uchwał wynikających z bieżących 

zadań Gminy. 

3. III kwartał 

1. Analiza realizacji budżetu gminy za I półrocze 2019 r. 
2. Informacja o stanie zadań inwestycyjnych realizowanych 

w 2018 r. oraz w ramach funduszu sołeckiego. 
3. Kontrola realizacji i rozliczenia wybranych zadań 

inwestycyjnych. 
4. Analiza funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 
5. Analiza stanu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Szydłów 
6. Omówienie projektów uchwał wynikających z bieżących 

zadań Gminy. 



1. Analiza wysokości stawek podatkowych na 2020 r. 
2. Sprawozdanie z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej 

4. IV kwartał w 2018 r. 
3. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r. 
4. Omówienie projektów uchwał wynikających z bieżących 

zadań Gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

mgr Katarzyna Skuza 



Załącznik Nr 3 
do Uchwały IV/30/ 2018 
Rady Gminy Szydłów 

z dnia 29 grudnia 2018 r. 

Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w 
Szydłowie na 2019 rok 

1. Informacja o sytuacji w oświacie na terenie Gminy Szydłów i analiza realizacji 
zadań oświatowych. 

2. Przyjęcie sprawozdań z działalności i realizacji planów finansowych przez 
jednostki budżetowe w roku 2018. 

3. Opiniowanie innych projektów uchwał Rady Miejskiej. 

1. Analiza bieżących problemów związanych z finansowaniem zadań przez Gminę. 
2. Opiniowanie zmian w budżecie na 2019 r i w wieloletniej prognozie finansowej. 
3. Rozpatrzenie sprawozdań z wykonania budżetu gminy za rok 2018. 
4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej. 

III kwartał 

1Zapoznanie się z wykonaniem budżetu gminy zai^DÓłrocze 2019 r. 
2. Monitorowanie realizacji inwestycji na terenie Gminy. 
3. Ocena działalności dotowanych i dofinansowanych organizacji kulturalnych, 

sportowych i społecznych. 
4. Opiniowanie zmian w budżecie w roku bieżącym i wieloletniej prognozie 

finansowej. 
5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej. 
6. Sprawy bieżące. 

IV kwartał 

1. Przyjęcie wytycznych do opracowania budżetu gminy na rok 2020 i do wieloletniej 
prognozy finansowej. 

2. Zaopiniowanie projektów stawek podatkowych na 2020 r. 
3. Opiniowanie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego. 
4. Zapoznanie się z projektem budżetu gminy na 2020 r. i z wieloletnią prognozą 

finansową. 
5. Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2019 i opracowanie 

planu pracy na rok 2020. 
6. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej 
7. Sprawy bieżące. 

I kwartał 

II kwartał 

Przewodnicząca Rady Gminy 

mgr Katarzyna Skuza 



Załącznik Nr 4 
do Uchwały IV/30/2018 
Rady Gminy Szydłów 
z dnia 29 grudnia 2018 r. 

Plan pracy Komisji Samorządowej Rady Miejskiej w Szydłowie na rok 2019 
I kwartał 

- opiniowanie projektów uchwał, 
- podsumowanie akcji zimowego utrzymania dróg, 
- rozeznanie rozmiaru zaśmiecenia terenu gminy po okresie zimowym 

i wypracowanie stanowiska w zakresie poprawienia czystości, 
- opiniowanie potrzeb jednostek OSP zgłaszanych podczas zebrań 

sprawozdawczych, 
- analiza sytuacji finansowej szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy Szydłów. 
- analiza bieżących problemów z uwzględnieniem spraw oświaty, 
- analiza stanu technicznego placówek oświatowo -wychowawczych i obiektów 

przyszkolnych pod względem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, 
- opiniowanie sprawozdań z działalności Gminnych Jednostek Kultury, 
- sprawy bieżące. 

II kwartał 

- opiniowanie projektów uchwał, 
- analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego gminy, 
-wypracowanie stanowiśl^wsprawie zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania 

porządku podczas imprez zbiorowych organizowanych w 2019 roku, 
- analiza bieżących problemów z uwzględnieniem spraw oświaty, 
- opiniowanie zmian w budżecie Gminy na 2019 r., 
- dyskusje nad projektami uchwał, 
- analiza warunków bazowych i kadrowych w placówkach oświaty podległych Gminie, 
- ocena stanu budynków oświatowych, placów, boisk, itp., 
- udział w uroczystościach związanych ze świętami narodowymi, 
- opiniowanie i ocena działań Miejsko-Gminnego Centrum Kultury dotyczące 
organizowania imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy (Turniej Rycerski, 
Święto Śliwki itd.) 
- opiniowanie i ocena pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Szydłowie 
- sprawy bieżące. 

III kwartał 

- opiniowanie projektów uchwał, 
- ocena zagrożeń i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas przerwy wakacyjnej, 
- zgłaszanie propozycji do budżetu na rok 2020, 
- sprawy bieżące 

IV kwartał 

- opiniowanie projektów uchwał, 
- analiza stanu przygotowań do zimowego utrzymania dróg i chodników w oparciu 



0 informację służb gminy odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg, 
- omówienie i zaopiniowanie budżetu gminy na 2020 rok, 
- analiza bieżących problemów związanych z oświatą, kulturą i zdrowiem, 
- ocena planów finansowych i organizacyjnych jednostek oświatowych, 
- ocena działalności placówek kulturalnych, 
- analiza bieżącej działalności stowarzyszeń, 
- sprawy bieżące. 

Na bieżąco i w zależności od zaistniałej sytuacji: 
- współpraca z Policją i jednostkami OSP, 
- weryfikacja spraw pilnych i problemów zgłaszanych przez mieszkańców gminy 

1 przekazywanie ich odpowiednim służbom w celu ich wyeliminowania. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

mgr Katarzyna Skuza 



Załącznik Nr 5 
do Uchwały IV/30/ 2018 
Rady Gminy Szydłów 
z dnia 29 grudnia 2018 r. 

Plan Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szydłowie na 
2019 rok 

Rozpatrywanie wpływających do Rady Miejskiej skarg, wniosków i petycji na 
działania Burmistrza Miasta i Gminy, 

Rozpatrywanie wpływających do Rady Miejskiej skarg, wniosków i petycji na 
działania Kierowników Jednostek organizacyjnych i Kierowników jednostek 
budżetowych, 

Wypracowywanie wstępnie opinii w rozpatrywanych sprawach i przedkładanie pod 
obrady. Radzie Miejskiej 

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie, skarg, wniosków i petycji. 

Prowadzenie dokumentacji prowadzonych skarg i rozpatrywanych wniosków 

Współpraca z pozostałymi Komisjami. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami 

Przewodnicząca Rady Gminy 

mgr Katarzyna Skuza 


