
 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/241/21 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy Chełmża w 2021 r. 

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2020 r. poz.713 i 1378) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Zatwierdza się plany pracy Komisji Rady Gminy Chełmża w 2021 r. 

Plany pracy stanowią załączniki do uchwały: 

1) Plan pracy Komisji Rewizyjnej w 2021 r. – załącznik Nr 1; 

2) Plan pracy Komisji Finansów, Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich, Ładu 

i Porządku Publicznego w 2021 r. – załącznik Nr 2; 

3) Plan pracy Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w 2021 r. – załącznik  

Nr 3; 

4) Plan pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w 2021 r. 

– załącznik Nr 4; 

5) Plan pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Rekreacji  w 2021 r. – załącznik Nr 5; 

6) Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2021 r. – załącznik Nr 6. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy 

i Przewodniczącym Komisji Rady Gminy.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

     Janusz Iwański 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXVIII/241/21 

Rady Gminy Chełmża 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej w 2021 r. 

 

 

1. Opiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2020 r. 

2. Przygotowanie wniosków w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za działalność 

finansową w 2020 r. 

3. Bieżąca kontrola realizacji uchwał Rady Gminy. 

4. Kontrola prawidłowości prowadzonych przetargów. 

5. Kontrola prawidłowości wydatkowania środków przez rady sołeckie. 

6. Prace nad budżetem Gminy Chełmża na 2022 r. 

7. Podsumowanie pracy Komisji w 2021 r. 

8. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 r. 

 

Forma realizacji tematu uzależniona od sytuacji epidemiologicznej. 

 

Komisja realizować będzie także inne prace zlecone przez Radę Gminy, a wymagające jej 

opinii oraz będzie zajmować się sprawami, które wynikną w trakcie roku, a ich 

rozpatrzenie należało będzie do jej kompetencji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

załącznik Nr 2 

do uchwały XXXVIII/241/21 

Rady Gminy Chełmża 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

 

 

Plan pracy 

Komisji Finansów, Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich, 

 Ładu i Porządku Publicznego w 2021 r. 

 

 

1. Zapoznanie się Informacją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

z realizacji zadań w 2020 r. 

2. Zapoznanie się i ocena sprawozdania rzeczowego i finansowego z działalności 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r. oraz planu 

pracy na 2021 r. 

3. Informacje o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Chełmża 

(formy zabezpieczenia mienia gminnego oraz osób wypoczywających na terenie 

ośrodka rekreacyjnego w miejscowości Zalesie). 

4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych 

Gminy Chełmża za 2020 r. 

5. Analiza przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. 

6. Analiza wykonania budżetu Gminy Chełmża za I półrocze 2021 r. 

7. Analiza zaległości podatkowych oraz opłat (podatek rolny, podatek od nieruchomości, 

odpady). 

8. Prace nad budżetem Gminy Chełmża na 2022 r. 

9. Przygotowanie opinii w sprawie budżetu na 2022 r. 

10. Podsumowanie pracy Komisji w 2021 r. 

11. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 r. 

 

Forma realizacji tematu uzależniona od sytuacji epidemiologicznej. 

 

 

Komisja realizować będzie także inne prace zlecone przez Radę Gminy wymagające jej 

opinii oraz będzie zajmować się sprawami, które wynikną w trakcie roku, a ich 

rozpatrzenie należało będzie do jej kompetencji. 

 

 

 

 



 

załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXXVIII/241/21 

Rady Gminy Chełmża 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

 

Plan pracy  

Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w 2021 r. 

 

 

1. Analiza przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża 

za 2020 r. 

2.  Ocena selektywnej zbiórki odpadów w 2020 r. 

3. Zapoznanie się z informacją w sprawie działalności Zakładu Usług Komunalnych 

WODKAN Spółka z o.o. w Nowej Chełmży. 

4. Przeprowadzenie przeglądu ośrodka rekreacyjnego Zalesie – przed rozpoczęciem 

sezonu. 

5. Udział w przeglądach gwarancyjnych dróg. 

6. Zagadnienia związane z: 

1) dokończeniem modernizacji i remontów dróg; 

2) adaptacją budynków gminnych; 

3) budową chodników i ścieżek rowerowych. 

7. Przegląd wiosenny placów zabaw i boisk sportowych. 

8. Zabezpieczenie mieszkań socjalnych na terenie gminy. 

9. Odnawialne źródła energii (w tym przegląd gwarancyjny solarów). 

10. Przegląd dróg gminnych. 

11. Prace nad budżetem Gminy Chełmża na 2022 r. 

12. Podsumowanie pracy Komisji w 2021 r. 

13. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 r. 

 

Forma realizacji tematu uzależniona od sytuacji epidemiologicznej. 

 

Komisja realizować będzie także inne prace zlecone przez Radę Gminy, a wymagające jej 

opinii oraz będzie zajmować się sprawami, które wynikną w trakcie roku, a ich 

rozpatrzenie należało będzie do jej kompetencji. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

załącznik Nr 4 

do uchwały Nr XXXVIII/241/21 

Rady Gminy Chełmża 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

                                                                                              
 

Plan pracy Komisji Rolnictwa, 

Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w 2021 r. 

 

 

I kwartał: 

1. Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania Gminnej Spółki Wodnej. 

2. Imprezy rolnicze w 2021 r. (Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Dożynki oraz szkolenie 

i wyjazdy szkoleniowe dla rolników). 

3. Analiza prac związana z przygotowaniem zmian do Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania Gminy Chełmża. 

4. Ocena realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

5. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z rolnikami. 

6. Zapoznanie się z Działalnością Izby Rolniczej. 

 

 

II kwartał: 

1. Analiza przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża 

za 2020 r. 

2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Samodzielnego Publicznego Ośrodka 

Zdrowia w Zelgnie za 2020 r. 

3. Zapoznanie się informacją z informacją Kierownika referatu Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska  dotyczącą funkcjonowania zbiórki odpadów komunalnych. 

 

 

III kwartał: 

1. Informacja, dyskusja i wnioski z przebiegu żniw i skupu płodów rolnych. 

2. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu Gminy Chełmża za I półrocze 

2021 r. 

3. Zapoznanie się z informacją o sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2021 r. 

 

 

IV kwartał: 

1. Prace nad budżetem Gminy Chełmża na 2022 r. 

2. Podsumowanie pracy Komisji w 2021 r. 

3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 r. 

 

Forma realizacji tematu uzależniona od sytuacji epidemiologicznej. 

 

Komisja realizować będzie także inne prace zlecone przez Radę Gminy, a wymagające jej 

opinii oraz będzie zajmować się sprawami, które wynikną w trakcie roku, a ich 

rozpatrzenie należało będzie do jej kompetencji. 



 

załącznik Nr 5 

do uchwały Nr XXXVIII/241/21 

Rady Gminy Chełmża 

z dnia 26 stycznia 2021 r.  

Plan pracy 

Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Rekreacji w 2021 r. 

 

1. Analiza działalności Biblioteki Samorządowej w Zelgnie oraz Centrum Inicjatyw 

Kulturalnych Gminy Chełmża. 

2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Rocznego Programu Współpracy w 2020 

r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego. 

3. Zapoznanie się i ocena sprawozdania rzeczowego i finansowego z działalności 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r. oraz planu 

pracy na 2021 r. 

4. Zapoznanie się z informacjami Policji i Straży Pożarnej dotyczącymi bezpieczeństwa 

i porządku na terenie Gminy Chełmża. 

5. Analiza przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmża za 2020 

r. 

6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Samodzielnego Publicznego Ośrodka 

Zdrowia w Zelgnie za 2020 r. oraz planem finansowym na 2021 i oceną sytuacji 

ekonomiczno-finansowej. 

7. Zapoznanie się z realizacją zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym 

omówienie wyników sprawdzianów i egzaminów.  

8. Analiza funkcjonującej sieci szkolnej i wnioski - racjonalizacja sieci szkolnej. 

9. Analiza funkcjonowania dowozów i ich dostosowanie do nowej sieci szkolnej. 

10. Analiza wykonywania budżetu Gminy Chełmża w zakresie oświaty w trakcie 2021 r. 

11. Analiza spraw bieżących realizowanych przez Urząd Gminy, będących w kompetencji 

Komisji.  

12. Monitorowanie funkcjonowania opieki zdrowotnej i placówek oświatowych. 

13. Weryfikowanie funkcjonowania świetlic wiejskich i szkolnych, remontów i zakupów 

wyposażenia realizowanych ze środków budżetowych. 

14. Monitorowanie osiągnięć i sukcesów dzieci oraz młodzieży, promowanie najlepszych 

uczniów. 

15. Proponowanie wykorzystania czasu wolnego na terenach rekreacyjnych znajdujących 

się na obszarze Gminy Chełmża, promocja Gminy Chełmża jako dobrego 

i przyjaznego miejsca na wypoczynek i  uprawianie turystyki. 

16. Organizacja roku szkolnego 2021/22, dowozu uczniów i zapewnienie im 

bezpieczeństwa od 1 września 2021 r. 

17. Prace nad budżetem Gminy Chełmża na 2022 r. 

18. Podsumowanie pracy Komisji w 2020 r. 

19. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 r. 

 

Forma realizacji tematu uzależniona od sytuacji epidemiologicznej. 

Komisja realizować będzie także inne prace zlecone przez Radę Gminy, a wymagające jej 

opinii oraz będzie zajmować się sprawami, które wynikną w trakcie roku, a ich 

rozpatrzenie należało będzie do jej kompetencji



 

załącznik Nr 6 

do uchwały Nr XXXVIII/241/21 

Rady Gminy Chełmża 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

 

 

Plan pracy 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2021 r. 

 

 

1. Rozpatrywanie zgłoszonych skarg, wniosków i petycji na zlecenie Rady Gminy. 

2. Kontrola umieszczania  informacji o wniesionych petycjach na stronie internetowej 

gminy. 

3. Kontrola terminowości rozpatrywania petycji. 

4. Podsumowanie pracy Komisji w 2021 r.. 

5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 r. 

 

Forma realizacji tematu uzależniona od sytuacji epidemiologicznej. 

 

Komisja realizować będzie także inne prace zlecone przez Radę Gminy, a wymagające jej 

opinii oraz będzie zajmować się sprawami, które wynikną w trakcie roku, 

a ich rozpatrzenie należało będzie do jej kompetencji. 

 


