U C H W A Ł A Nr XXVI/273/10
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 31.03.2010r.

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/ uchwala się, co następuje:

§ 1.Przyjąć sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za rok 2009.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za rok 2009.
W 2009 roku Komisje Rady Miejskiej pracowały na podstawie planów pracy,
które zostały przyjęte przez Radę Uchwałą Nr XX/189/09 w dniu 25 luty 2009 roku. Zadania
przyjęte przez Komisje do planów zostały w 100% zrealizowane.
Komisje w minionym roku odbyły 47 posiedzeń w tym:
Komisja Rewizyjna
- 7 posiedzeń,
Komisja Budżetowa i Samorządu
- 12 posiedzeń, oraz lustracje w terenie prowadzonych
konkursów,
Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia - 13 posiedzeń,
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej - 12 posiedzeń,
Doraźna Komisja ds. Problematyki Drogownictwa - 3 posiedzenia
Tematyka Komisji była różnorodna i przedstawiała się w 2009 roku następująco:
Komisja Rewizyjna analizowała między innymi:










wykonanie budżetu gminy za rok 2008 oraz wydała opinię i sporządziła wniosek
o udzielenie absolutorium
informacje na temat programu MGOK,
MGOPS – zadania i ich realizacja w roku bieżącym,
informacje na temat działania Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie oraz
realizację środków budżetowych na ochronę przeciwpożarową,
prace pozostałych Komisji Rady Miejskiej
informacje na temat pracy Komisji mieszkaniowej działającej przy UM
realizację uchwał, wniosków i postulatów z sesji za I kwartał 2009r.,
uchwały okołobudżetowe, projekt planu celów finansowo rzeczowych na rok 2010,
opinię RIO na temat projektu budżetu na rok 2010.

Tematyka Komisji Budżetowej i Samorządu przede wszystkim zajmowała się kontynuacją
konkursów:
• 12 edycją „Pięknej Gminy”,
• 7 edycją „Przywracamy Urok Naszej Gminie”,
• na „Najpopularniejszego człowieka w Gminie Kowalewo Pomorskie w roku 2009”
• „Najładniejszą Iluminację świąteczno – noworoczną”.
Prowadzone konkursy miały na celu poprawić estetykę w naszej gminie oraz
zaktywizować mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli mieszkaniowych. Niestety
w 2009 roku nie udało się rozstrzygnąć konkursu na „Najpopularniejszego człowieka
w Gminie w roku 2009”.
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:
•
program MGOK , bibliotek i jego realizację,
•
potrzeby przedszkola do realizacji celów statutowych i działania w kierunku poprawy
warunków pobytu dziecka w tej placówce oraz stopień jego zaangażowania w tym
zakresie.
•
wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich i zimowych. Wykorzystanie
środków na zajęcia w czasie ferii przez szkoły,
•
promocje gminy /środki, zakres przedsięwzięć, efekty/ oraz analizę możliwości
nawiązania współpracy naszej gminy z partnerskimi gminami państw europejskich.

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,
•
promocje Gminy oraz analizę możliwości nawiązania współpracy naszej Gminy
z partnerskimi Gminami państw europejskich,
•
stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2010.
Doraźna Komisja ds. Problematyki drogownictwa – w minionym roku spotkała się 3 razy.
Doraźna Komisja zajmuje się stanem naszych dróg i nie tylko bo:
− analizuje wysokość i zasady dofinansowania remontów dróg dla poszczególnych sołectw
− analizuje informacje dotyczące wydatków sołectw na remonty i utrzymanie dróg.
W 2009 roku Komisja zajmowała się głównie ustaleniem kolejności budowy chodników przy
drogach powiatowych. W tym też celu dokonała objazdu terenu gminy, następnie
wypracowano kolejność budowy chodników.
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. Radni podejmując różnego rodzaju decyzje kierują się
dobrem społeczeństwa. Ponadto wszystkie Komisje na swych posiedzeniach opiniowały
materiały sesyjne, opracowywały koreferaty oraz zapoznawały się z projektami uchwał
będącymi przedmiotem ich podjęcia.
Radni na posiedzeniach zgłaszali wnioski i postulaty /łącznie wpłynęło ich 18/ , na które
otrzymywali odpowiedzi bezpośrednio podczas posiedzeń. Burmistrz oraz pracownicy
Urzędu Miejskiego obecni na posiedzeniach na bieżąco informowali o podejmowanych
działaniach w Gminie.
Sprawność pracy poszczególnych Komisji była możliwa dzięki współpracy
Radnych i pracowników Urzędu. Przygotowywane informacje i materiały przez pracowników
Urzędu były niezwykle pomocne do zgłębienia wiedzy przez Radnych w zakresie
omawianego tematu. Pragnę skierować słowa podziękowania do Burmistrza i pracowników
Urzędu Miejskiego za dotychczasową współpracę.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Wojciech Małkiewicz

