U c h w a ł a Nr X/86/12
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz, 1241; oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 246, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz 675; oraz z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za rok 2011.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Jerzy Orłowski

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za rok 2011.
W 2011 roku Komisje Rady Miejskiej pracowały na podstawie planów pracy, które
zostały przyjęte przez Radę Uchwałą Nr V/25/11 w dniu 25 marca 2011 roku. Zadania
przyjęte do planu zostały zrealizowane.
Komisje w minionym roku odbyły 42 posiedzenia w tym:
Komisja Rewizyjna

- 6 posiedzeń,

Komisja Budżetowa i Samorządu

- 9 posiedzeń,

Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia - 12 posiedzeń,
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej

- 9 posiedzeń,

Komisja Doraźna ds. Problematyki Drogownictwa - 6 posiedzeń
Komisja Rewizyjna analizowała między innymi:

sprawozdanie z wykonania planu celów finansowo – rzeczowych gminy za 2010 rok ,

etapy realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pom.,

program MGOK,

wydatkowanie środków LKS Promień

realizację uchwał, wniosków z sesji,

uchwały okołobudżetowe, projekt planu celów finansowo – rzeczowych na rok 2012,

opinię RIO na temat projektu budżetu na rok 2012.
Tematyka Komisji Budżetowej i Samorządu była różnorodna. Komisja przede wszystkim
zajmowała się kontynuacją konkursów:
• „Pięknej Gminy”,
• „Przywracamy Urok Naszej Gminie”,
• na „Najpiękniejszą iluminację świąteczno - noworoczną”
Prowadzone konkursy miały na celu poprawić estetykę w naszej gminie oraz zaktywizować
mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli mieszkaniowych.
Komisja Oświaty Kultury i Zdrowia również pracowała zgodnie z przyjętym planem pracy.
Komisja na swych posiedzeniach większość czasu poświęciła oświacie i jej problemom.
Między innymi Komisja przeanalizowała:
- pracę Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zobowiązań
alimentacyjnych od zobowiązanych,
- plan działań Gminnego Organizatora Sportu na 2011 rok,
- plan działań placówek kulturalno-oświatowych, sportowych i organizacji pozarządowych
w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
- działania bibliotek w zakresie popularyzacji czytelnictwa i kontaktu z książką,
- prace świetlicy socjoterapeutycznej w Kowalewie Pomorskim,
-informacje o pracy Specjalistyczno – Logopedycznej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Kowalewie Pom.
Komisja dokonała objazdu placówek oświatowych podczas którego również wysłuchała
informacji o współdziałaniu placówek oświatowych z radami rodziców poszczególnych
placówek oświatowych i informacji o opiece medycznej w placówkach oświatowych.
Przedstawione komisji potrzeby szkół znalazły odzwierciedlenie w uchwale rady miejskiej
Nr VII/56/11 i w planie celów finansowo-rzeczowych na rok 2012.

Komisja Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Integracji Europejskiej analizowała
między innymi:

informacje na temat działalności Izby Rolniczej w powiecie golubsko – dobrzyńskim,

informacje na temat realizacji strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pom.,

pozyskiwanie i wykorzystanie środków unijnych w Gminie Kowalewo Pom.,

stopień realizacji wniosków o dopłaty bezpośrednie w Gminie Kowalewo Pom.,

informacje na temat funkcjonowania spółek wodnych w gminie Kowalewo Pom.,

informacje na temat stanu dróg w gminie, środki na ich utrzymanie,

stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2012
Doraźna Komisja ds. Problematyki drogownictwa – w minionym roku spotkała się 6 razy:
Zgodnie z nazwą Komisji zajmowała się ona sprawami dotyczącymi remontu dróg –
ustaleniem kolejności dróg do utwardzenia destruktem asfaltowym, bądź metodą wgłębnego
bitumowania. Komisja dokonała objazdu zgłoszonych dróg następnie w wyniku tajnego
głosowania ustaliła kolejność ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia.
Wszystkie Komisje realizowały swoje prace zgodnie z przyjętymi planami prac.
Frekwencja Radnych podczas Komisji RM była prawie 100%, a podejmowane tematy
i dyskusje były trafne i rzeczowe. Ponadto wszystkie Komisje na swych posiedzeniach
opiniowały materiały sesyjne, opracowywały koreferaty oraz zapoznawały się z projektami
uchwał będącymi przedmiotem ich podjęcia oraz rozpatrywały sprawy przekazane
przez Burmistrza i Radę Miejską.
Radni na posiedzeniach zgłaszali wnioski i postulaty, na które otrzymywali
odpowiedzi bezpośrednio podczas posiedzeń. Burmistrz oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
obecni na posiedzeniach na bieżąco informowali o podejmowanych działaniach w Gminie.
Na podstawie doświadczeń w rocznej działalności komisji zostały
opracowane plany pracy poszczególnych Komisji na 2012r. Dobry plan
pracy każdej Komisji jest gwarancją jej sprawnego funkcjonowania.
Pragnę skierować słowa podziękowania do wszystkich Radnych, Burmistrza
i pracowników Urzędu Miejskiego za dotychczasową współpracę.

Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej
/-/ Helena Zegarska

