
 

Uchwała Nr III/21/15 

Rady Gminy w Gnojniku 

z dnia 30 stycznia 2015 r. 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony   

                   Środowiska.  

 

 

 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p. zm.), Rada Gminy w Gnojniku uchwala, co następuje: 

 

§1. Przyjmuje się plan pracyKomisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 

2015 r. o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.  

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Drogownictwa, Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska.   

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojniku. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Zych 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik do  

Uchwały Nr III/21/15 

Rady Gminy w Gnojniku  

z dnia 30 stycznia 2015 r. 

 

Plan pracy Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2015. 

 

L.p. Termin Tematyka posiedzenia 

1. I kwartał  1. Opracowanie planu pracy komisji na 2015 r. 

2. Opiniowanie projektu budżetu na 2015 r. 

3. Analiza zimowego utrzymania dróg. 

4. Opiniowanie projektów uchwał 

5. Sprawy bieżące, opiniowanie i wnioski w zakresie spraw zgłaszanych do  

komisji. 

2. II kwartał 1. Wiosenny przegląd dróg, ocena ich stanu po okresie zimowym  

    i wytypowanie dróg wymagających naprawy, bądź remontu w trybie  

pilnym. 

2. Stan środowiska naturalnego na terenie Gminy Gnojnik w zakresie ochrony  

środowiska. Przegląd nielegalnych wysypisk śmieci. 

3. Informacja na temat odbioru odpadów komunalnych. 

4. Spotkanie z przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie zadań  

planowanych na terenie Gminy Gnojnik. 

5. Opiniowanie projektów uchwał 

6. Sprawy bieżące, opiniowanie i wnioski w zakresie spraw zgłaszanych do  

komisji. 

3. III kwartał  1. Bezpieczeństwo na drogach i w gospodarstwach domowych. 

    - Spotkanie z przedstawicielem Policji w celu uzyskania informacji na  

temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Gnojnik. Podjęcie ewentualnych  

działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa. 

- Spotkanie z przedstawicielem PSP w celu uzyskania informacji na temat  

bezpieczeństwa p-poż. W naszej gminie, jak również informacji o  

podejmowanych przez PSP działaniach prewencyjnych mających na celu  

zapobieganie wystąpieniu zdarzeń niepożądanych. 

2. Opiniowanie wykonania budżetu za I półrocze. Omówienie wykonania  

inwestycji. 

3. Opiniowanie projektów uchwał 

4. Sprawy bieżące, opiniowanie i wnioski w zakresie spraw zgłaszanych do  

komisji. 

4. IV kwartał 1. Informacja o przygotowaniu dróg do sezonu zimowego. 

2. Podsumowanie realizacji wydatków w zakresie drogownictwa za 2015 rok. 

3. Opiniowanie projektu budżetu na 2016 r. 

4. Podsumowanie roczne pracy komisji. 

5. Opracowanie planu pracy komisji na 2016 r. 

6. Opiniowanie projektów uchwał 

7. Sprawy bieżące, opiniowanie i wnioski w zakresie spraw zgłaszanych do  

komisji. 



 

Oprócz w/w planowanych posiedzeń Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska będzie 

zwoływana na dodatkowe posiedzenia według potrzeb. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                                    Janusz Zych 

 

 


