UCHWAŁA NR XXXVI/400/2017
RADY GMINY LUZINO
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok
Na podstawie rt.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875) oraz § 38 ust 2 Statutu Gminy Luzino (uchwała Nr VII/56/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca
2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino, opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2011 r. Nr 58,
poz. 1312, z 2014 r. poz. 184, z 2016 r. poz. 1425, z 2017 r. poz. 727, 3637)
Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zatwierdza się plany pracy na 2018 rok następujących Komisji:
1) Gospodarczej i Samorządu,
2) Oświaty, Kultury i Sportu,
3) Zdrowia i Opieki Społecznej,
4) Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
2. Plany pracy Komisji, o których mowa w ust.1, na 2018 rok, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela
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Załącznik do
Uchwały
ZałącznikNr
doXXXVI/400/2017
Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Luzino
Luzino2017 r.
zRady
dnia Gminy
29 listopada
z dnia....................2017 r.
PLAN PRACY
KOMISJI GOSPODARCZEJ I SAMORZĄDU
I PÓŁROCZE 2018 ROKU
( I-VI )
1. Zapoznanie się ze „sprawozdaniem z wdrożenia Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016-2025”.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowane działania
zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie Gminy Luzino.
3. Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w 2017 roku na terenie powiatu
wejherowskiego.
4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Luzino.
5. Omówienie i wypracowanie stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Luzino i informacji w zakresie kształtowania wieloletniej prognozy finansowej
za rok 2017.
6. Informacja dotycząca sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, w tym obiektów, będących w
zasobach mienia komunalnego gminy.
7. Informacja o stanie zaawansowania zadań inwestycyjnych oraz zawartych umów na realizację
tych zadań.
8. Przedstawienie i omówienie projektów technicznych dot. inwestycji gminnych.
9. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Gminy Luzino.
II PÓŁROCZE 2018 ROKU
(VII- do końca kadencji)
1. Zapoznanie się z informacjami w zakresie przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowania
się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku.
2. Ocena stanu dróg i ich oznakowania w gminie Luzino.
3. Stan realizacji inwestycji i remontów w gminie, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji
dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Luzinie, Kębłowie i Robakowie.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji za pierwsze półrocze 2018 roku.
5. Wypracowanie stanowiska w sprawie wskazania zadań majątkowych na 2019 rok.
6. Omówienie i zaopiniowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 rok.
7. Omówienie projektów uchwał na sesje Rady Gminy Luzino.
Termin oraz tematyka posiedzenia zawarta w planie pracy, może być zweryfikowana na skutek potrzeb
wynikających z bieżącej działalności.
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PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
I PÓŁROCZE 2018 ROKU
(I- VI)
1. Zapoznanie się z „Kalendarzem imprez na 2018 rok”.
2. Informacja na temat promocji Gminy Luzino.
3. Informacja dotycząca przebiegu przygotowań do organizacji XX Światowego Zjazdu
Kaszubów w Luzinie.
4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017, w temacie oświata,
kultura i sport.
5. Informacja w zakresie realizacji inwestycji dotyczącej budowy sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej Nr 1 w Luzinie.
6. Stan obiektów sportowych w Gminie – potrzeby inwestycyjne i remontowe.
7. Informacja na temat funkcjonowania gminnego żłobka oraz przedszkola.
8. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie.
9. Funkcjonowanie świetlic wiejskich. Potrzeby inwestycyjne i remontowe. Integracja i
aktywizacja mieszkańców. Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i seniorów.
10. Sprawozdanie z wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w gminie za
2017 rok.
11. Organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji.
12. Omówienie projektów uchwał na sesje Rady Gminy Luzino.
13. Pod obrady Komisji każdorazowo wprowadzany będzie punkt: „Sprawy różne”.
II PÓŁROCZE 2018 ROK
(VII- do końca kadencji)
1. Zapoznanie się̨ z informacją w zakresie przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowania
się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku, w temacie oświata,
kultura i sport.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w nowym roku szkolnym 2018/2019, w
świetle nowelizacji ustawy o szkolnictwie.
3. Informacja w zakresie realizacji zadania dotyczącego budowy boiska sportowego oraz centrum
sportowo-rekreacyjnego w Kębłowie.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji za I półrocze 2018 roku.
5. Informacja z działalności sportowo-rekreacyjnej z wykorzystaniem Hali WidowiskowoSportowej w Luzinie.
6. Informacja na temat działalności Szczepu ZHP Luzino im. Żołnierzy Niezłomnych.
7. Wypracowanie stanowiska w sprawie ustalenia zadań majątkowych, w temacie oświata, kultura
i sport na 2019 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji za II półrocze 2018 roku.
9. Omówienie projektów uchwał na sesje Rady Gminy Luzino.
10. Pod obrady Komisji każdorazowo wprowadzany będzie punkt: „Sprawy różne”.
Plan pracy Komisji jest otwarty i w każdym czasie może zostać rozszerzony o zgłoszone propozycje.
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PLAN PRACY KOMISJI ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
I PÓŁROCZE 2018 ROKU
(I- VI)
1. Informacja na temat opieki nad osobami bezdomnymi, szczególnie w okresie zimowym.
2. Sprawozdania z działalności „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” za 2017 rok.
3. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie, realizacja i przygotowanie
projektów oraz szkoleń.
4. Funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej i stomatologicznej – kontrakty zawarte z NFZ
przez NZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Luzinie oraz NZOZ „Centrum Stomatologiczne” w Luzinie.
5. Informacje nt. realizowanych zadań podejmowanych na rzecz promocji zdrowego stylu życia wśród
dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
6. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy, w temacie ochrona zdrowia i opieka
społeczna za 2017 rok.
7. Stanowisko Komisji w sprawie projektu uchwały dot. przyjęcia sprawozdania z działalności
Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność́ pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu
terytorialnego za 2017 rok.
8. Realizacja świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
9. Omówienie projektów uchwał na sesje Rady Gminy Luzino.
10. Pod obrady Komisji każdorazowo wprowadzony będzie punkt: ,,Sprawy rożne”.
II PÓŁROCZE 2018 ROKU
(VII- do końca kadencji)
1. Zapoznanie się z informacją o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2018 roku, w zakresie ochrona
zdrowia i opieka zdrowotna.
2. Sprawozdanie z działalności Komisji za pierwsze półrocze 2018 roku.
3. Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w gminie.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb w tym
zakresie.
5. Omówienie zdrowotnych programów profilaktycznych prowadzonych w Gminie Luzino.
6. Opieka zdrowotna na terenie Gminy – potrzeby mieszkańców, realizacja zadań Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Piotr Pelcer Luzino i filii w Kębłowie.
7. Wypracowanie stanowiska w sprawie zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony zdrowia i opieki
społecznej na 2019 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji za II półrocze 2018 roku.
9. Omówienie projektów uchwał na sesje Rady Gminy Luzino.
10. Pod obrady Komisji każdorazowo wprowadzony będzie punkt: ,,Sprawy różne”.
Plan pracy Komisji jest otwarty i w każdym czasie może zostać rozszerzony o zgłoszone propozycje.
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PLAN PRACY
KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
I PÓŁROCZE 2018 ROKU
(I– VI)
1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
2. Zaprezentowanie Planu Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na 2018 rok ze
szczególnym uwzględnieniem zadań Gminy Luzino, (plan PODR przedstawia doradca).
3. Informacja o przystąpieniu do realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach funduszu
sołeckiego w 2018 roku.
4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, w temacie rolnictwo,
łowiectwo, gospodarka komunalna i inwestycji gminnych.
5. Informacja na temat przystąpienia do remontu dróg gminnych.
6. Zapoznanie się z „Informacją dotyczącą realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy
Luzino na lata 2016 - 2019, z perspektywą do 2023 roku”.
7. Ekologiczne środki ochrony roślin.
8. Wyjazdowe posiedzenie. (Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Gospodarcza i
Samorządu oraz Sołtysi Gminy).
9. Aktualności rolnicze.
10. Omówienie projektów uchwał na sesje Rady Gminy Luzino.

II PÓŁROCZE 2018 ROKU
(VII – do końca kadencji)
1. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku, w zakresie
rolnictwo, łowiectwo, ochrona środowiska i inwestycji gminnych.
2. Zapoznanie się z wynikami konkursu „Piękna Gmina”.
3. „Dożynki Gminne -2018 rok”. Informacja o przygotowaniu uroczystości.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji za pierwsze półrocze 2018 roku.
5. Informacja o realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.
6. Wyjazdowe posiedzenie na: „I Targi Rolnicze MOL” w Słupsku. (Komisja Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Komisja Gospodarcza i Samorządu oraz Sołtysi Gminy).
7. Stanowisko Komisji dotyczące wskazania zadań majątkowych na 2019 rok.
8. Opiniowanie propozycji stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2019 rok.
9. Omówienie projektów uchwał na sesje Rady Gminy Luzino.
10. Aktualności rolnicze.
Termin oraz tematyka posiedzenia zawarta w planie pracy, może być zweryfikowana na skutek
potrzeb wynikających z bieżącej działalności.

Id: 1FB21A9B-BBCA-4D09-A873-D1670CD28BA4. Podpisany

Strona 5

