U C H W A Ł A nr XX/170/05

Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 06 kwietnia 2005 r.,

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 późniejszymi zmianami/
uchwala, się co następuje:
§ 1.
Przyjąć plany pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2005 – stanowiące załączniki
1- 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański

Załącznik do Uchwały Nr XX/170/05
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
z dnia 06 kwietnia 2005 r.,
Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej na rok 2005
styczeń - opracowanie planu pracy Komisji na rok 2005
podsumowanie pracy Komisji za rok 2004
luty – udział w naradzie Burmistrza Miasta z sołtysami / termin wg harmonogramu spotkania
marzec – omówienie projektu sprawozdania z wykonania planu celów finansowo – rzeczowych gminy
za rok 2004
- udział członków Komisji w Walnym Zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej
kwiecień – informacja na temat działalności Izby Rolniczej
maj – informacja na temat realizacji Strategii rozwoju Gminy Kowalewo Pom.
czerwiec – Informacja na temat ilości i różnorodności wniosków złożonych w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego w Gminie
lipiec/sierpień - informacja na temat pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych w Gminie
Kowalewo Pom.
wrzesień -informacja z realizacji wniosków przyjętych do realizacji uchwałą Nr XV/128/04 z dnia
29.09 2004 r., w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza na temat funkcjonowania Spółek Wodnych w
gminie Kowalewo Pom.
październik – informacja na temat dopłat bezpośrednich oraz program pomocowy dla młodych
rolników po pierwszym roku członkostwa w Unii Europejskiej .
Listopad – omówienie projektów stawek podatków i opłat lokalnych na 2005 rok
Grudzień – omówienie projektu planu celów finansowo – rzeczowych gminy na rok 2006

- opracowanie planu pracy Komisji na rok 2006

Załącznik do uchwały RM Nr XX/170/05
z dnia 06 kwietnia 2005 r.
Plan pracy Komisji Budżetowej i Samorządu na rok 2005
1. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2005
- styczeń
2. Podsumowanie Konkursu „Na najpopularniejszego
człowieka w Kowalewie Pom.
– luty
3. Zapoznanie się z pracą Gminnej Komisji ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- luty
4. Przeprowadzenie Konkursu „Piękna Gmina”
- zatwierdzenie regulaminu konkursu
- kwiecień
- wizja lokalna zgłoszonych
- lipiec/sierpień
- wstępna podsumowanie
- listopad
5. Przeprowadzenie Konkursu ”Na Najpopularniejszego człowieka
Kowalewa Pom.”
- kwiecień /listopad
6. Przeprowadzenie Konkursu „ Przywróćmy urok naszej Gminie” kwiecień /grudzień

7. Omówienie projektu sprawozdania z wykonania planu
celów rzeczowo-finansowych Gminy za 2004 r.,
- marzec
8. Zapoznanie się z problematyką zapobiegania narkomanii oraz
stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy
- czerwiec
9. Udział członków Komisji w naradzie Burmistrza z sołtysami
wg terminu spotkania
10. Zapoznanie się z informacją na temat gospodarki odpadami na terenie mig za rok 2004
– maj
11. Informacja na temat realizacji budżetu gminy za I półrocze br
oraz udziału środków pozabudżetowych w realizacji inwestycji – lipiec
12. Ogłoszenie i przeprowadzenie Konkursu „Na najładniejszy
wystrój świąteczno – noworoczny w Gminie „
- grudzień
13. Udział członków Komisji w pracach w powołanych doraźnych
Komisjach.
14. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej
- cały rok
15. Podczas posiedzeń Komisja wysłucha informacji
Burmistrza o podejmowanych działaniach.
‘’
16. Zaopiniowanie projektów stawek podatków i opłat lokalnych – listopad
17. Omówienie projektu planu celów rzeczowo - finansowych
gminy na 2006 rok
- grudzień
18. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2006
- grudzień

Załącznik do uchwały
Nr XX/170/05 z 06 kwietnia 2005r.,
Plan pracy
komisji oświaty, kultury i zdrowia na rok 2005
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zadanie

Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy
Realizacja planu celów rzeczowo-finansowych gminy
za rok 2004
Omawianie projektów uchwał Rady Miejskiej
Zapoznanie się z programem M-GOK i jego realizacją
Ochrona środowiska.- informacja nt. realizacji
Harmonogramów dot. realizacji zadań ujętych w
Gminnym Planie Gospodarki Odpadami dla mig
Kowalewo Pom.oraz Programie Ochrony Środowiska
dla mig na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata
2008 - 2016
Udział w otwarciu Gimnazjum oraz działaniach
związanych z obchodami 730-lecia miasta
Działania podejmowane przez placówki kulturalne,
oświatowe i służbę zdrowia w zapobieganiu
narkomanii i spożywania alkoholu przez młodzież.
Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.
Świetlica
Socjoterapeutyczna w Kowalewie Pom.
Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich
i zimowych. Wykorzystanie środków na zajęcia w
czasie ferii przez szkoły.
Zapoznanie się z pracą Poradni PedagogicznoLogopedycznej.
Bezrobocie. Roboty publiczne i prace interwencyjne.
Informacje nt. uchwały dot. funkcjonowania SP ZOZ
zdrowia
Podsumowanie pracy za 2005 i przyjęcie planu pracy
na 2006 rok
Praca w komisjach doraźnych Rady Miejskiej

Termin
maj
marzec

Uwagi

na bieżąco
czerwiec
wrzesień

w ciągu roku
czerwiec

październik
lipiec
wrzesień
marzec
grudzień
na bieżąco
Przewodniczący Komisji OKiZ

załącznik do uchwały RM
Nr XX/170/05 z 06 kwietnia 2005r.,
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005

I kwartał
STYCZEŃ
:
Plan pracy Komisji na 2005 r.,
LUTY
:
Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję
MARZEC
: Przeanalizowanie i wydanie opinii o projekcie sprawozdania z wykonania planu
celów finansowo – rzeczowych gminy za 2004 rok
II kwartał
KWIECIEŃ
: Podsumowanie przedsięwzięcia p/n Budowa Gimnazjum w Kowalewie Pom. –
ocena w aspekcie rzeczowym i finansowym
MAJ
: Informacja n/t działania OSP w gminie Kowalewo Pom..
Realizacja środków budżetowych na ochronę p/ pożarową w gminie
CZERWIEC
: Wydatki budżetowe w sferze administracyjnej w Urzędzie Miejskim Kowalewo
Pom. w roku 2004.
III kwartał
LIPIEC – SIERPIEŃ : Realizacja uchwał, wniosków i postulatów z ostatniej sesji
WRZESIEŃ
: Rewizja gospodarki odpadami w gminie Kowalewo Pom. ze szczególnym
uwzględnieniem możliwości utylizacji odpadów szkodliwych / środki chemiczne, baterie, kineskopy,
świetlówki i.t.p./
IV Kwartał
PAŹDZIERNIK
: Informacja o umorzeniach i ulgach podatkowych w 2004 i I poł.2005 roku w
naszej gminie
LISTOPAD
: Omówienie projektu planu celów finansowo – rzeczowych gminy na rok
2006
GRUDZIEŃ
: Zapoznanie się z opinią RIO na temat projektu planu celów finansowo –
rzeczowych gminy na rok 2006
Podsumowanie obchodów jubileuszu 730 –lecia Miasta Kowalewo Pomorskie

