U C H W A Ł A Nr XXVI/272/10
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 31.03.2010r.

w sprawie przyjęcia planów pracy 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/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć plany pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2010 – stanowiące załączniki
1 – 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXVI/272/10 z 31.03.2010 roku
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

Plan pracy Komisji Budżetowej i Samorządu na rok 2010
1. Styczeń
 opracowanie planu pracy komisji na 2010 rok
 podsumowanie pracy komisji za 2009 rok
 rozstrzygnięcie Konkursu /wystrój świąteczno – noworoczny/

2. Luty
 zapoznanie się i zatwierdzenie regulaminów konkursów: ”Przywracamy urok naszej

gminie”,na „Najpopularniejszego człowieka w Gminie w roku 2010”
 udział członków komisji w naradzie Burmistrza z sołtysami
3. Marzec
 omówienie projektu sprawozdania z wykonania planu celów finansowo –

rzeczowych gminy za 2009 rok
 rozstrzygnięcie konkursu „Piękna Gmina”
4. Kwiecień
 zatwierdzenie regulaminu konkursu ”Piękna gmina” i ogłoszenie konkursu
 konkurs „Przywracamy urok naszej Gminie”- zestawienie zbiorcze deklaracji
i ustalenie terminu lustracji terenowej
5. Maj
 zapoznanie się z informacją na temat gospodarki odpadami na terenie miasta
i gminy za rok 2009
6. Czerwiec
 zapoznanie się z pracą sołtysów
 ocena realizacji budżetu rad sołeckich za ubiegły rok
 ustalenie terminu wizji lokalnej konkursu „Piękna Gmina”
7. Lipiec
 informacja po wizji lokalnej konkursu „Piękna Gmina”
8. Sierpień
 ustalenie terminu wizji lokalnej konkursu „Piękna Gmina”
9. Wrzesień
 ustalenie terminu wizji lokalnej konkursu „Przywracamy urok naszej Gminie”
 informacja na temat realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze br. oraz udział
środków pozabudżetowych w realizacji inwestycji
10. Październik
 ogłoszenie konkursu na najpiękniejszą iluminację świąteczno – noworoczną
w gminie i zatwierdzenie regulaminu
 omówienie projektów stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2011
11. Listopad
 podsumowanie konkursu „Przywracamy urok naszej gminie”
 wstępne podsumowanie Konkursu Piękna gmina
12. Grudzień
 omówienie projektu planu celów rzeczowo – finansowych gminy na 2011 rok
 opracowanie planu pracy komisji na 2011 rok
13. Przez cały rok :
 opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej
 udział członków komisji w pracach powołanych doraźnych komisji
 podczas posiedzeń komisja wysłucha informacji Burmistrza o podejmowanych
działaniach

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXVI/272/10 z 31.03.2010 roku
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

Plan pracy - Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na rok 2010


Plan pracy na 2010 rok



Podsumowanie pracy komisji za 2009



Realizacja planu potrzeb w zakresie oświaty zawartych w uchwale RM po objeździe szkół
w roku 2007 oraz potrzeb przedszkola do realizacji celów statutowych

i działania

w kierunku poprawy warunków pobytu dziecka w tej placówce


Realizacja planu celów rzeczowo – finansowych gminy za rok 2009 – omówienie



Omawianie projektów uchwał Rady Miejskiej



Zapoznanie się z programem M-GOK w tym bibliotek i jego realizacją



Weryfikacja - Długofalowego Program Rozwoju Oświaty w Gminie Kowalewo Pomorskie.



Realizacja

zadań

określonych

w

Miejsko-

Gminnym

Programie

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich i zimowych przez szkoły
i placówki kulturalno – oświatowe, UKS-y i gminnego organizatora sportu.



Promocja gminy /środki, zakres przedsięwzięć, efekty/ oraz analiza porównawcza ze stanem
z roku 2009.



Wstępne podsumowanie pracy za 2010 i przyjęcie założeń do planu pracy na 2011 rok



Praca w komisjach doraźnych Rady Miejskiej

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXVI/272/10 z 31.03.2010 roku
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010
I kwartał
 opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2010 rok
 podsumowanie pracy Komisji za 2009 r – zapoznanie się i stopień realizacji planów pracy
poszczególnych komisji
 realizacja planu celów finansowo – rzeczowego gminy za 2009 rok, wydanie opinii
o projekcie sprawozdania
II kwartał




informacja na temat pracy Komisji mieszkaniowej działającej przy UM
informacyjnie - zapoznanie się z programem MGOK i wysokością środków budżetowych
oraz ich realizacją za 2009 rok
MGOPS – zadania i ich realizacja w roku bieżącym

III kwartał
 realizacja uchwał, wniosków i postulatów z sesji za I półrocze 2010 r
 informacja na temat działania Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie oraz realizacja

środków budżetowych na ochronę przeciwpożarową
IV kwartał




informacja n/t funkcjonowania ZGKiM sp. z o. o.
uchwały około budżetowe,
omówienie projektu planu celów finansowo – rzeczowego na rok 2011 i zapoznanie się
z opinią RIO na temat projektu budżetu na 2011 rok

Na bieżąco:
−
−

praca w doraźnych komisjach Rady Miejskiej
omawianie projektów uchwał Rady Miejskiej

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XXVI/272/10 z 31.03.2010 roku
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji
Europejskiej na rok 2010.
I kwartał
Styczeń
Luty/Marzec
Marzec

- ustalenie planu pracy komisji na rok 2010
- udział w Walnym Zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej
- omówienie projektu sprawozdania z wykonania planu celów
finansowo – rzeczowych gminy za 2009 rok

II kwartał
Kwiecień - informacja na temat działalności Izby Rolniczej w powiecie golubsko - dobrzyńskim
Maj
- informacje na temat realizacji strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kowalewo Pom.
Czerwiec - pozyskiwanie i wykorzystanie środków unijnych w Gminie Kowalewo Pom.

III kwartał
Lipiec – Sierpień

- stopień realizacji wniosków o dopłaty bezpośrednie w Gminie
Kowalewo Pom.
- informacja dot. Realizacji wniosków przyjętych uchwałą w sprawie
przyjęcia informacji Burmistrza na temat funkcjonowania spółek
wodnych w gminie Kowalewo Pom.
- promocja Gminy /środki i działania / oraz analiza możliwości
nawiązania współpracy naszej Gminy z partnerskimi Gminami państw
europejskich

Wrzesień

IV kwartał
Październik

- informacja na temat stanu dróg w gminie, środki na ich utrzymanie
przeznaczone przez Rady Sołeckie
- omówienie projektów stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2011
- omówienie projektu planu celów finansowo – rzeczowych gminy na
rok 2011
- opracowanie planu pracy Komisji na rok 2011

Listopad
Grudzień
Na bieżąco :
-

praca w doraźnych komisjach Rady Miejskiej
omawianie projektów uchwał Rady Miejskiej
informacje związane z energią odnawialną

