U c h w a ł a nr XX / 168 / 05
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
z dnia 06 kwietnia 2005 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 2001r., Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami /

u c h w a l a się, co następuje :
§ 1.
Przyjąć sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za rok 2004.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za rok 2004.

W roku 2004 Komisje Rady Miejskiej odbyły 41 posiedzeń w tym :
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej – 9 posiedzeń
Komisja Rewizyjna – 8 posiedzeń
Komisja Budżetowa i Samorządu – 14 posiedzeń
Komisja Oświaty i Zdrowia – 10 posiedzeń.
Komisje pracowały na podstawie opracowanych planów pracy. Zadania przyjęte zostały w 100%
zrealizowane.
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej
wzięła udział w Walnym Zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej. Wysłuchała informacji na temat
działalności Izby Rolniczej.
Ponadto zapoznała się z :
informacją na temat realizacji Strategii Rozwoju Gminy,
informacją na temat pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych,
informacją na temat promocji Gminy oraz pozyskiwania inwestorów.
Ponadto Komisja opracowała koreferat do informacji Burmistrza na temat Funkcjonowania Spółek
Wodnych.
Tematyka Komisji Budżetowej i Samorządu była różnorodna. Komisja zajmowała się
kontynuacją konkursów :”Piękna Gmina”- 8 edycja, ”Przywróćmy urok naszej Gminie”- 2 edycja –
oraz 2 edycję konkursu ”Na najpopularniejszego człowieka Kowalewa Pom.”
Przeprowadzone konkursy miały w głównej mierze poprawić estetykę w naszej gminie oraz
zaktywizować mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli mieszkaniowych.
Konkurs na „najpopularniejszego człowieka Kowalewa Pom. „ został przeprowadzony w grupie
wiekowej do lat 35. Należy zauważyć, że zyskał on popularność szczególnie wśród młodzieży.
Komisja ponadto zapoznała się z :
informacją na temat gospodarki mieszkaniowej,
informacją na temat wykonania budżetu za I półrocze 2004r.,
informacją na temat gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy K-wo
informacją na temat wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z planu ich
wydatków w kontekście realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Członkowie Komisji brali udział w zebraniach wiejskich.
Komisja Rewizyjna zgodnie z usankocjonowaniem jej zadań obligatoryjnych w ustawie o
samorządzie gminnym, przeanalizowała wykonanie budżetu za rok 2003 i wydała opinie o jego
wykonaniu oraz zawnioskowała do Rady o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.
Ponadto Komisja zapoznała się z pracą poszczególnych Komisji. Jak również zapoznała się i
przeanalizowała informacje dot.- przebiegu i realizacji przetargów, realizacji Strategii Rozwoju Gminy,
pozyskiwania środków unijnych .
Komisja zapoznała się z funkcjonowaniem ZGKiM sp. z o.o. , z realizacją środków budżetowych w
LKS ”Promień” oraz pozyskiwaniem inwestorów na teren Gminy Kowalewo Pom.

Komisja Oświaty większość czasu poświęciła oświacie i jej problemom. Przyjęła
sprawozdanie z działań podejmowanych przez szkołę w temacie związanym z ochroną środowiska.
Na bieżąco zapoznawała się z wynikami monitoringu dowozu dzieci i młodzieży do szkół .
Komisja brała udział w spotkaniu Burmistrza z laureatami konkursów przedmiotowych. Spotkała się
także z dyrektorami szkół oraz wyróżniającymi się w pracy nauczycielami z okazji Dnia Edukacji
Narodowej
Przeanalizowała działania podejmowane przez M-GOK, biblioteki, świetlice, szkoły i służbę zdrowia
w zapobieganiu narkomanii i spożywania alkoholu przez młodzież.
Zapoznała się również z warunkami, pracą i potrzebami Poradni Pedagogiczno – Logopedycznej.
Przyjęła wyniki analizy wypoczynku letniego młodzieży szkolnej oraz spędzania przez nią wolnego
czasu.
W miesiącu październiku Komisja przeanalizowała potrzeby szkół w zakresie realizacji celów
statutowych .
Wysłuchała Komisja informacji na temat funkcjonowania SP ZOZ. Komisja Wysłuchała również
informacji na temat związany z bezrobociem, robotami publicznymi i interwencyjnymi.
Komisje na swych posiedzeniach opiniowały materiały sesyjne, opracowywały koreferaty oraz
zapoznawały się z projektami uchwał będącymi przedmiotem ich podjęcia.
Członkowie poszczególnych Komisji brali udział w pracach doraźnych Komisji.
Radni na posiedzeniach zgłaszali wnioski i postulaty, na które otrzymywali odpowiedzi bezpośrednio
podczas posiedzeń.
Burmistrz Miasta obecny na posiedzeniach na bieżąco informował o podejmowanych działaniach w
Gminie.
Tak sprawna praca poszczególnych Komisji była możliwa dzięki ścisłej współpracy radnych i
pracowników Urzędu. Przygotowywane informacje służyły do zgłębienia żądanego w planie tematu.
Słowa podziękowania skierowane są do Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego za
dotychczasową współpracę.

