
 UCHWAŁA NR XLII/420/2010
Rady Gminy  Tarnów 

z dnia 22 stycznia 2010 r.

w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  komisji  stałych  Rady  Gminy 
Tarnów na 2010 rok

Na  podstawie  art.  21  ust.  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada 
Gminy Tarnów uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się plany pracy na 2010 rok następujących komisji stałych Rady Gminy 
Tarnów:

1. Komisji Rewizyjnej w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Rozwoju  Gospodarczego  w  brzmieniu 

załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Komisji  Budownictwa,  Gospodarki  Komunalnej,  Wodnej  i  Ochrony 

Środowiska w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Komisji  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i  Samorządu  Mieszkańców  

w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Komisji  do  Spraw  Rodziny  w  brzmieniu  załącznika  nr  5  do  niniejszej 

uchwały.

§ 2.

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącej  Rady  Gminy  oraz 
Przewodniczącym Komisji Rady Gminy Tarnów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1
do uchwały nr XLII/420/2010
Rady Gminy Tarnów

  z dnia 22 stycznia 2010 r.

Plan pracy
Komisji Rewizyjnej

na 2010 rok
1. Analiza planów finansowych jednostek organizacyjnych oświaty. 

2. Sporządzenia sprawozdania za 2009 rok. 

3. Sporządzenie planu pracy na 2010 rok. 

4. Zapoznanie się z protokołami kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.

5. Opracowanie opinii na temat wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

6. Kontrola organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gminy Tarnów. 

7. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku. 

8. Kontrola dokumentacji dotyczącej pozyskania środków pomocowych. 

9. Kontrola wykorzystania samochodów służbowych wraz z kontrolą kart drogowych. 

10. Zapoznanie się z wykazem sprzedanych nieruchomości przez Gminę Tarnów. 

11. Kontrola realizacji podatków z uwzględnieniem zaległości.

12. Zapoznanie się z wybraną dokumentacją finansowo - księgową. 

13. Zapoznanie się z rejestrem skarg i wniosków oraz sposobem ich załatwienia.

14. Wykonanie zadań zleconych przez Radę Gminy.

15. Kontrola klubów sportowych.

16. Badanie sprawozdań sołectwa z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej.

17. Dokonanie oceny sołectwa co najmniej jeden raz w kadencji.

18. Inne prace wynikające z bieżącej działalności.



Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/420/2010
Rady Gminy Tarnów
z dnia 22  stycznia 2010 r.

Plan pracy
Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Rady Gminy Tarnów na 2010 rok.

Na podstawie par. 34 pkt. 1 statutu Gminy Tarnów Komisja realizować będzie na bieżąco 
następujące zadania:

• Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych przez Radę Gminy i Wójta, 
a także opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesje,

• Kontrola realizacji zadań określonych uchwałami,
• Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.

Zgodnie z par. 34 pkt. 2 w/w statutu Komisja pracować będzie nad wyrażaniem opinii, 
formułowaniem uwag i wniosków dotyczących:

• Budżetu Gminy Tarnów i prawidłowej jego realizacji ( wraz z wprowadzanymi 
zmianami).

• Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Tarnów ze szczególnym 
uwzględnieniem pozyskania środków finansowych z Unijnych Funduszy 
Strukturalnych, których beneficjentami są samorządy lokalne,

• Podatków i opłat lokalnych,
• Taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
• Zaciągania długo – i krótkoterminowych pożyczek i kredytów,
• Zaciągania zobowiązań inwestycyjnych o wartości przekraczającej granicę ustaloną 

przez Radę Gminy,
• Założeń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ukierunkowanych na 

tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju działalności gospodarczej, handlowej, 
usługowej. a co za tym idzie zwiększenia dochodów własnych Gminy,

• Okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym minimum dwa 
razy w ciągu roku( koniecznie przed dyskusją nad projektem budżetu na 2009 rok),

• Współpracy ze społecznością lokalną i regionalną ukierunkowanej na informowanie 
mieszkańców gminy o budżecie i jego realizacji,

• Współdziałania z innymi Gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiednich środków 
finansowych,

• Współpracy z Organizacjami Pożytku Publicznego, w zakresie rozwoju kultury, sportu 
i rekreacji itp. działającymi na terenie Gminy Tarnów,

• Wspierania, upowszechniania idei samorządowej oraz Promocji Gminy,
• Współdziałania z innymi Komisjami Stałymi Rady Gminy w zakresie zbieżnych 

zadań indywidualnych,
• Realizacji zadań zleconych na bieżąco przez Radę Gminy.



 Załącznik nr 3 
 do uchwały nr XLII/420/2009
Rady Gminy Tarnów
 z dnia 22  stycznia  2010 r.

Plan pracy

Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony 
Środowiska Rady Gminy Tarnów na 2010 rok.

1. Zapoznanie  się  i  opiniowanie  planu  przetargów  inwestycyjnych  i  remontowych 
zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.

2. Odbywanie posiedzeń wyjazdowych służących zapoznaniu się z realizacją inwestycji i 
remontów.

3. Opiniowanie stawek opłat za wodę, ścieki i inne usługi komunalne.

4. Opiniowanie spraw wynikających z zawartego z Zarządem Komunikacji Miejskiej  
w  Tarnowie  porozumienia  w  sprawie  transportu  zbiorowego  na  terenie  Gminy 
Tarnów.

5. Rozpatrywanie  i  opiniowanie spraw przekazywanych  Komisji  przez Radę Gminy i 
Wójt, a także projektów uchwał przygotowanych na sesję.

6. Ocena stopnia utrzymania dróg gminnych, ulic, placów, mostów i organizacji ruchu 
drogowego w Gminie.

7. Opiniowanie  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego,  aktualności 
planu zagospodarowania, zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

8. Analiza  stopnia  realizacji  inwestycji  i  remontów  w  placówkach  oświatowych, 
inwestycji komunalnych i komunalnego budownictwa mieszkaniowego.

9. Ocena stopnia zaawansowania inwestycji na terenie Gminy Tarnów realizowanych  
w ramach programu ISPA. 

10. Analiza wniosków mieszkańców Gminy Tarnów dotyczących zalesienia gruntów pod 
względem zgodności ze studium.

11. Ocena stopnia realizacji pakietu uchwał o utrzymaniu porządku i czystości w Gminie 
Tarnów  ze  szczególnym  uwzględnieniem  ochrony  środowiska,  ochrony 
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.  



Załącznik nr 4
do uchwały nr XLII/420/2010
Rady Gminy Tarnów
z dnia 22  stycznia 2010 r.

Plan pracy

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców
na 2010 rok

1. Opiniowanie planów pracy i planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej oraz 
Centrum Kultury, Sportu i Inicjatyw Europejskich /Centrum Animacji Kulturalnej/.

2. Analiza  działalności  i  profilaktyki  zdrowotnej  w  szkołach  podstawowych, 
przedszkolach i gimnazjach.

3. Podjęcie  działań  w  celu  przygotowania  analizy  dotyczącej  spożycia  alkoholu  i 
używania narkotyków na terenie Gminy Tarnów. 

4. Analiza pracy świetlic szkolnych i profilaktycznych działających na terenie Gminy 
Tarnów.

5. Zapoznanie się z problemami klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych, 
ich  osiągnięciami  i  potrzebami.  Analiza  wykorzystania  dotacji  udzielonej  na  ich 
działalność. 

6. Analiza przebiegu prac inwestycyjnych i remontowych w placówkach oświatowych 
Gminy  Tarnów.  Ocena  przygotowania  placówek  oświatowych  do  nowego  roku 
szkolnego 2010/2011.

7. Współpraca  z  sołtysami  wsi,  organizacjami  społecznymi  i  stowarzyszeniami 
działającymi  na  terenie  gminy  –  omówienie  realizacji  dotacji  udzielonych  przez 
Gminę Tarnów.

8. Opiniowanie  projektów  uchwał  Rady  Gminy  Tarnów,  a  w  szczególności  analiza 
wykonania tych uchwał w zakresie oświaty.

9. Analiza przyznanych w Gminie stypendiów dla uczniów, realizacja, potrzeby i skutek 
finansowy.

10. Omówienie  problematyki  przedszkoli,  kosztów  utrzymania  placówek,  liczebność 
grup, zasady odpłatności za przedszkola, działalność przedszkoli niepublicznych.

11.Wspieranie inicjatyw kulturalnych i sportowych na terenie gminy. Analiza wydatków i 
potrzeb wynikających z działalności Centrum Animacji Kulturalnej.

12. Zapoznanie się z wynikami sprawdzianów kompetencji i egzaminów gimnazjalnych 
oraz ich analiza.

13. Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli – omówienie trudności w funkcjonowaniu 
placówek oświatowych. 



Załącznik nr 5
do uchwały nr XLII/420/2010
Rady Gminy Tarnów
z dnia 22  stycznia 2010 r. 

Plan pracy
Komisji do Spraw Rodziny

na 2010 rok

1. Informacja  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Tarnowie  na  temat 
działalności  Ośrodka  ze  szczególnym  uwzględnieniem  zabezpieczenia 
socjalnego dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych.

2. Omówienie  działalności  Koordynatora  i  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  z  uwzględnieniem  przemocy  w  rodzinach  oraz 
Narkomanii i nadużywania alkoholu.

3. Omówienie działalności świetlic profilaktyczno-wychowawczych działających 
na terenie Gminy Tarnów.

4. Informacja  dzielnicowych  działających  na  terenie  Gminy  Tarnów  na  temat 
podejmowanych  działań  w  rodzinach  z  problemem  alkoholowym  z 
uwzględnieniem przemocy w rodzinach, procedura Niebieskiej Karty.

5. Informacja  Dyrektorów  Gimnazjów  na  temat  problemów  dotyczących 
wychowania (przemoc, narkotyki).

6. Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Gminy.
7. Opiniowanie  wniosków  osób  ubiegających  się  o  umieszczenie  w  domach 

pomocy społecznej.
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