
 

 

Uchwała Nr III/30/2018 

Rady Gminy Gnojnik 

z dnia 21 grudnia 2018 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 2018 poz. 994 z p. zm.) oraz §14 ust.4 Statutu Gminy Gnojnik, stanowiącego załącznik do 

uchwały Nr XLI/377/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 19 września  2018 r., Rada Gminy Gnojnik 

uchwala, co następuje: 

 

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

2019 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 

 

       mgr inż. Paweł Prus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do 

Uchwały Nr III/30/2018 

Rady Gminy Gnojnik 

z dnia 21 grudnia 2018 r. 

 

Plan Pracy  Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2019 rok. 

  

L.

p. 

Termin Tematyka posiedzenia 

1 I kwartał 

 

-Podsumowanie inwestycji realizowanych w 2018 rok na drogach 

- Opiniowanie projektów uchwał. 

- Sprawy bieżące, 

- Opiniowane wniosków w zakresie spraw zgłoszonych do komisji. 

- Przygotowanie wykazu dróg zakwalifikowanych do remontu. 

2 II 

kwartał 

- Wiosenny przegląd dróg, ocena ich stanu po okresie zimowym. 

- Informacja nt. z gospodarki wodno –ściekowej w tym funkcjonowanie  

  oczyszczalni ścieków.   

- Informacja na temat odbioru odpadów komunalnych. 

- Opiniowanie stawek opłat za dostawę wody i odbiór ścieków 

- Opiniowane projektów uchwał. 

- Sprawy bieżące 

3 III 

kwartał 

-Informacja nt. zadania realizowanego w ramach projektu pozyskania  

  środków na montaż indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii. 

- Omówienie  wykonanych inwestycji drogowych. 

- Opiniowanie projektów uchwał 

 -Spray bieżące 

- Opiniowanie i wnioski w zakresie spaw zgłoszonych do komisji. 

4 IV 

kwartał 

- Informacja o przygotowaniu  dróg do sezonu zimowego w tym omówienie 

problematyki z tym związanej. 

- Opiniowanie projektu budżetu na 2020r. 

- Opiniowanie stawek podatków lokalnych na 2020r. 

- Sprawy bieżące 

- Podsumowanie zadań realizowanych w 2019r. na drogach gminnych. 

 

Oprócz planowanych posiedzeń Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

zwoływane będą dodatkowe posiedzenia według zaistniałych potrzeb. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

       mgr inż. Paweł Prus 
 

 


