
Projekt

z dnia  24 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MOKRSKO

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Mokrsko oraz zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady 
Gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy na 2019 rok według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się plan pracy komisji na 2019 rok:

1) Komisji Rewizyjnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

2) Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego, zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do niniejszej uchwały;

3) Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska, 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Maślanka
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Mokrsko

z dnia....................2018 r.

Plan pracy Rady Gminy na 2019 r.

Lp. Miesiąc Zagadnienia do rozpatrzenia Uwagi
1. styczeń 1. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Mokrsko oraz zatwierdzenia 

planów pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok.
2. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 
2019-2030.
3. Uchwalenie budżetu Gminy Mokrsko na rok 2019.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych gminy Mokrsko, 
za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków 
udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy, 
w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania 
w tych sprawach.

2. luty 1. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2019 r.
2. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
3. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i ochrony 
ofiar przemocy na lata 2019-2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

3. marzec 1. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok poprzedni.
2. Uchwalenie Regulaminu przyznawania pomocy finansowej osobom 
fizycznym i prawnym w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na 
demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest 
na terenie gminy Mokrsko w roku 2019.
3. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mokrsko na 2019 r.
4. Zmiany w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2019.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii za 2018 r.
6. Sprawozdanie z przebiegu zebrań sołeckich przeprowadzonych 
w miesiącach styczeń - luty 2019 r.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności stałych komisji rady gminy za 
2018 r.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań wspierania rodzin za 2018 r. 
i przedstawienie potrzeb związanych z rodziną.

4. kwiecień/maj 1.  Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na terenie gminy Mokrsko za 2018 r.
2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Mokrsko 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie za 2018 r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 
kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku.
4. Zmiany w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2019.
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5. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego 
terenów położonych w gminie Mokrsko.

5. czerwiec 1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania.
3. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018.
4. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2018:
- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- bilansu jednostki budżetowej,
- rachunku zysków i strat,
- zestawienia zmian w funduszu jednostki.
5. Informacja o stanie mienia komunalnego.
6. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok.
7. Zmiany w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2019.
8. Sprawozdanie Komendanta Gminnego ZOSP w Mokrsku na temat 
sytuacji OSP z terenu Gminy Mokrsko.

6. wrzesień/
październik

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
2. Informacja o podmiotach wyznaczonych do wykonywania prac społecznie 
użytecznych przez skazanych.
3. Zmiany w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2019.
4. Przedstawienie informacji o stanie oświaty za rok szkolny 2018/2019 oraz 
wyniki sprawdzianu i egzaminu w szkołach podstawowych i gimnazjum.
5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia działalności gimnazjum 
wchodzącego w skład ZSiP w Mokrsku.

7. październik 1. Przedstawienie informacji o stanie oświaty za rok szkolny 2018/2019 oraz 
wyniki sprawdzianu i egzaminu w szkołach podstawowych i gimnazjum.
2. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
3. Zmiany w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2019.

8. listopad 1. Ustalenie stawek podatku i opłat lokalnych na rok 2020 (podatek od 
nieruchomości, podatek rolny, leśny, podatek od środków transportowych, 
opłata od posiadanych psów, opłata targowa.
2. Zmiany w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2019.
3. Program współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 
2020 r.

9. grudzień 1. Zmiany w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2019.
2. Informacja z realizacji funduszu sołeckiego.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Mokrsko

z dnia....................2018 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2019 r.

Lp. Miesiąc Zagadnienia do rozpatrzenia Uwagi
1. styczeń 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję:

a) projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy 
Mokrsko oraz zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 
2019 rok;
b) projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 
2019-2030;
c) projektu budżetu Gminy Mokrsko na rok 2019;
d) projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych gminy 
Mokrsko, za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach 
pożarniczych;
e) projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży;
f) projektu uchwały w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków 
udzielania pomocy dzieciom i  młodzieży, formy i zakresu tej 
pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu 
postępowania w tych sprawach.

2. luty 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) projektów uchwał w sprawie:
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
2019 r.,
- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
i ochrony ofiar przemocy na lata 2019-2022;
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

3. marzec 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania 
pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym w ramach realizacji 
przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie 
i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 
Mokrsko w roku 2019;
b) projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mokrsko na 
2019 r.
c) zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2019.

4. kwiecień/maj 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowanie przestrzennego terenów położonych w gminie 
Mokrsko.

5. czerwiec 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018;
b) sprawozdań finansowych za rok 2018:
- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- bilansu jednostki budżetowej,
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- rachunku zysków i strat,
- zestawienia zmian w funduszu jednostki;
c) informacji o stanie mienia komunalnego;
d) zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2019.

6. wrzesień/
październik

1. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 
2019 r.;
b) zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2019;
c) projektu uchwały w sprawie  zakończenia działalności gimnazjum 
wchodzącego w skład ZSiP w Mokrsku.
2. Dyskusja nad wprowadzeniem wniosków do projektu budżetu 
Gminy Mokrsko na rok 2020.

7. listopad 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) stawek podatkowych na rok 2020 w sprawie podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków 
transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej;
b) zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2019;
c) projektu Programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami 
pozarządowymi oraz  innymi podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 r.

8. grudzień 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 
rok 2019.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Mokrsko

z dnia....................2018 r.

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego Rady 
Gminy na 2019 r.

Lp. Miesiąc Zagadnienia do rozpatrzenia Uwagi
1. styczeń 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję:

a) projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy 
Mokrsko oraz zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 
2019 rok;
b) projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 
2019-2030;
c) projektu budżetu Gminy Mokrsko na rok 2019;
d)  projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych gminy 
Mokrsko, za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach 
pożarniczych.
e) projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży;
f) projektu uchwały w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków 
udzielania pomocy dzieciom i  młodzieży, formy i zakresu tej 
pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu 
postępowania w tych sprawach.

2. luty 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) projektów uchwał w sprawie:
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
2019 r.,
- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
i ochrony ofiar przemocy na lata 2019-2022;
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

3. marzec 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania 
pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym w ramach realizacji 
przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie 
i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 
Mokrsko w roku 2019;
b) projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mokrsko na 
2019 r.
c) zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2019.

4. kwiecień/maj 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowanie przestrzennego terenów położonych w gminie 
Mokrsko.

5. czerwiec 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018;
b) sprawozdań finansowych za rok 2018:
- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
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- bilansu jednostki budżetowej,
- rachunku zysków i strat,
- zestawienia zmian w funduszu jednostki;
c) informacji o stanie mienia komunalnego;
d) zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2019.
2. Przegląd stanu budynków komunalnych - budynki placówek 
oświatowych (Komisja objazdowa).

6. sierpień 1. Przegląd stanu budynków komunalnych - budynki placówek 
oświatowych (Komisja objazdowa).

koniec 
sierpnia

7. wrzesień/
październik

1. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 
2019 r.;
b) zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2019;
c) projektu uchwały w sprawie  zakończenia działalności gimnazjum 
wchodzącego w skład ZSiP w Mokrsku.
2. Dyskusja nad wprowadzeniem wniosków do projektu budżetu 
Gminy Mokrsko na rok 2020.

8. listopad 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) stawek podatkowych na rok 2020 w sprawie podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków 
transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej;
b) zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2019;
c) projektu Programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami 
pozarządowymi oraz  innymi podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 r.

9. grudzień 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 
rok 2019.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Mokrsko

z dnia....................2018 r.

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony 
Środowiska Rady Gminy na 2019 r.

Lp. Miesiąc Zagadnienia do rozpatrzenia Uwagi
1. styczeń 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję:

a) projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy 
Mokrsko oraz zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 
2019 rok;
b) projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 
2019-2030;
c) projektu budżetu Gminy Mokrsko na rok 2019;
d) projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych gminy 
Mokrsko, za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach 
pożarniczych;
e) projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży;
f) projektu uchwały w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków 
udzielania pomocy dzieciom i  młodzieży, formy i zakresu tej 
pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu 
postępowania w tych sprawach.

2. luty 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) projektów uchwał w sprawie:
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
2019 r.,
- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
i ochrony ofiar przemocy na lata 2019-2022;
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

3. marzec 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania 
pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym w ramach realizacji 
przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie 
i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 
Mokrsko w roku 2019;
b) projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mokrsko na 
2019 r.
c) zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2019.
2. Przegląd dróg gminnych (komisja objazdowa).

4. kwiecień/maj 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowanie przestrzennego terenów położonych w gminie 
Mokrsko.

5. czerwiec 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018;
b) sprawozdań finansowych za rok 2018:
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- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- bilansu jednostki budżetowej,
- rachunku zysków i strat,
- zestawienia zmian w funduszu jednostki;
c) informacji o stanie mienia komunalnego;
d) zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2019.
2. Przegląd dróg gminnych (komisja objazdowa).

6. wrzesień/
październik

1. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 
2019 r.;
b) zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2019;
c) projektu uchwały w sprawie  zakończenia działalności gimnazjum 
wchodzącego w skład ZSiP w Mokrsku.
2. Dyskusja nad wprowadzeniem wniosków do projektu budżetu 
Gminy Mokrsko na rok 2020.

7. listopad 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) stawek podatkowych na rok 2020 w sprawie podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków 
transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej;
b) zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2019;
c) projektu Programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami 
pozarządowymi oraz  innymi podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 r.

8. grudzień 1. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
a) projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 
rok 2019.
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