
UCHWAŁA NR III/40/2019
RADY GMINY WALCE

z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji  Rady Gminy Walce na 2019 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz.994 z późn.zm.) oraz § 60 ust. 1 Statutu Gminy Walce, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/31/03 
Rady Gminy w Walcach z dnia 3 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Walce (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2003 r. Nr 29, poz. 692 z późn.zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plany pracy  stałych komisji Rady Gminy Walce na 2019 rok:

1) Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu, stanowiący załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały;

2) Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały;

3) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych, stanowiący załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

Id: 33F15A35-7DCF-4807-B2D2-B09EA860AF3F. Podpisany



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/40/2019

Rady Gminy Walce

z dnia 13 lutego 2019 r.

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu                             
Rady Gminy Walce na 2019 rok

Komisja planuje w roku bieżącym posiedzenia w sprawach:

- zaopiniowanie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt;

- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących zadań samorządu terytorialnego;

- podsumowanie zimowego utrzymania dróg, w tym omówienie bieżących napraw oraz inwestycji na drogach 
gminnych i powiatowych z zaproszonymi sołtysami oraz udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego 
w Krapkowicach;

- ocena stanu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy;

- wspólne posiedzenie komisji stałych w sprawie stawek podatków lokalnych na 2020 rok;

- wydanie opinii o projekcie budżetu gminy na 2020 rok.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/40/2019

Rady Gminy Walce

z dnia 13 lutego 2019 r.

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego                                           
Rady Gminy Walce na 2019 rok

Komisja planuje w roku bieżącym posiedzenia w sprawach:

- opiniowanie zmian budżetu Gminy Walce;

- podział nadwyżki budżetowej;

- spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli  dotyczące placówek oświatowych na terenie Gminy Walce - 
wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych;

- informacja z wykonania budżetu Gminy Walce za I półrocze 2019 r.;

- wspólne posiedzenie komisji stałych w sprawie stawek podatków lokalnych na 2020 rok;

- wydanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu gminy na 2020 rok.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/40/2019

Rady Gminy Walce

z dnia 13 lutego 2019 r.

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych                                           
Rady Gminy Walce na 2019 rok

Komisja planuje w roku bieżącym posiedzenia w sprawach:

- spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli  dotyczące placówek oświatowych na terenie Gminy Walce - 
wspólne posiedzenie z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego;

- spotkanie z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach w zakresie wykonywanych zadań 
z pomocy społecznej;

- spotkanie z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach oraz kierownikiem Gminnej Bibilioteki 
Publicznej w Walcach w sprawie realizacji zadań;

- wspólne posiedzenie komisji stałych w sprawie stawek podatków lokalnych na 2020 rok;

- wydanie opinii o projekcie budżetu gminy na 2020 rok.
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