Projekt
z dnia 22 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2021 r.
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 913 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się plany pracy komisji problemowych Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2021 r., które
stanowią załączniki Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem
Dariusz Zajdel
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/192/21
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Plan Pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2021 rok
Lp.
1.
2.
3.

Tematyka
1. Plan pracy komisji na 2021rok.
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1. Ocena stanu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w roku 2020.
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1. Gospodarowanie gminnymi zasobami mieszkaniowymi oraz gruntowymi (finanse).
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych

termin
Styczeń
Luty
Marzec

4.

1. Ocena zimowego utrzymania dróg i jego kosztów.
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

Kwiecień

5.

1.Wizyta na placu budowy - ocena postępu realizacji inwestycji budowy PSZOK oraz
drogi dojazdowej do PSZOK.
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1. Opinia o wykonaniu budżetu gminy za 2020 rok.
2. Ocena raportu Burmistrza o stanie gminy.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1. Wizyta na placu budowy - ocena postępu realizacji termomodernizacji Hali Sportowej.
2. Poniesione do tej pory i spodziewane koszty zakończenia remontu Hali Sportowej.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych
1. Ocena wykonania budżetu gminy w I półroczu 2021 roku.
2. Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1. funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy w I półroczu 2021
roku.
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1. Analiza wniosków składanych do projektu budżetu na 2021 rok, ze szczególnym
uwzględnieniem inwestycji i remontów.
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1. Budżet gminy na 2022 rok.
2. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

Maj

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Czerwiec

Sierpień

Wrzesień

Październik
Listopad

Grudzień

Opracowała:
Przewodnicząca Komisji Budżetowo -Gospodarczej
Katarzyna Kanoza
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/192/21
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Plan Pracy
Komisji Samorządności i Porządku Publicznego na rok 2021 r.
Lp.

Termin

1.

Styczeń

2.

Luty

3.

Marzec

4.

Kwiecień

5.

Maj

6.

Czerwiec

7.

Sierpień

9.

Wrzesień

10.

Październik

11.

Listopad

12.

Grudzień

Tematyka posiedzenia komisji

- zaopiniowanie materiałów sesyjnych
- informacja na temat zrealizowanych inwestycjach w sołectwach w 2020 r.,
- zaopiniowanie materiałów sesyjnych,
- sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
- zaopiniowanie materiałów sesyjnych
- stan dróg po zimie – posiedzenia wyjazdowe,
- zaopiniowanie materiałów sesyjnych
- bezpieczeństwo p/pożarowe w gminie,
- zaopiniowanie materiałów sesyjnych
- zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.,
- zaopiniowanie materiałów sesyjnych
- bezpieczeństwo i porządek publiczny – posiedzenia wyjazdowe,
- zaopiniowanie materiałów sesyjnych
- zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze
2021 r.,
- zaopiniowanie materiałów sesyjnych
- informacja na temat realizacji budżetu w zakresie zadań związanych
z utrzymaniem i remontami dróg, ulic, chodników i obiektów mostowych,
- zaopiniowanie materiałów sesyjnych
- zaopiniowanie proponowanych wysokości podatków i opłat lokalnych,
- zaopiniowanie materiałów sesyjnych
- zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2022 r.,
- zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

Sporządził: Jerzy Stasz
Przewodniczący Komisji Samorządności i Porządku Publicznego

Id: 1FB1A7F7-DF18-480F-8319-928236FB83A2. Projekt

Strona 1

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/192/21
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 25 stycznia 2021 r.

L.p.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

Plan Pracy
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki na 2021 r.
Termin
Tematyka
Styczeń
1. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2020 r.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 r.
Luty
1. Działalność organizacji pozarządowych działających na terenie
Gminy Zawadzkie, zajmujących się kulturą. Zapoznanie z ich
planami, potrzebami i osiąganymi wynikami ze szczególnym
uwzględnieniem problemów związanych z funkcjonowaniem w
obecnej sytuacji pandemicznej.
2. Sprawozdanie z działań związanych z wypoczynkiem zimowym
dzieci z terenu Gminy Zawadzkie
Marzec
1. Działalność organizacji pozarządowych działających na terenie
Gminy Zawadzkie, zajmujących się sportem i turystyką.
Zapoznanie z ich planami, potrzebami i osiąganymi wynikami ze
szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z
funkcjonowaniem w obecnej sytuacji pandemicznej.
2. Informacja na temat żłobka i przedszkoli działających na terenie
Gminy Zawadzkie ( struktura, ilość wychowanków, kadra, nabór na
bieżący rok i prognozy na kolejne lata). Omówienie ewentualnych
problemów związanych z funkcjonowaniem placówek w obecnej
sytuacji pandemicznej.
Kwiecień
1. Informacja na temat postępu procesu szczepień przeciwko
covid-19 na terenie Gminy Zawadzkie
2. Sprawozdanie z działalności BiK za 2020 r.
Maj
1. Informacja na temat pozyskiwania zewnętrznych środków
finansowych na działania podejmowane w zakresie oświaty,
kultury, sportu i turystyki
2. Informacja na temat szkół podstawowych działających na terenie
Gminy Zawadzkie( struktura, ilość oddziałów, ilość uczniów i
nauczycieli, prognozy na kolejne lata). Omówienie ewentualnych
problemów związanych z funkcjonowaniem placówek w obecnej
sytuacji pandemicznej.
Czerwiec
1. Sprawozdanie ze stanu przygotowania do wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży w Gminie Zawadzkie
2. Informacje na temat sukcesów osiąganych przez uczniów i
wychowanków placówek oświatowych na poziomie gminy,
powiatu i województwa
Wrzesień 1. Komisja wyjazdowa –wizytacja placówek oświatowych z terenu
Komisja
Kielczy i Żędowic
wyjazdowa+
2. Komisja wyjazdowa –wizytacja placówek oświatowych z terenu
komisja w
miasta Zawadzkie
Urzędzie
3. Omówienie protokołów z sesji wyjazdowej.
Październik
1. Spotkanie z przedstawicielami Zespołu Konsultacyjno-Doradczego
Seniorów. Analiza potrzeb Seniorów w zakresie zdrowia, kultury,
sportu i turystyki
2. Informacja na temat postępu procesu szczepień przeciwko
covid-19 na terenie Gminy Zawadzkie
Listopad
1. Spotkanie z przedstawicielami Zespołu Konsultacyjno-Doradczego
Młodzieży. Analiza potrzeb młodzieży w zakresie zdrowia, kultury,
sportu i turystyki.
Grudzień
1. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2022 r.

Sporządziła: Agnieszka Jamrozik
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/192/21
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 25 stycznia 2021 r.

Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 r.

1. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji, które wpływają do Rady Miejskiej.
2. Przygotowywanie projektów uchwał oraz uzasadnień dotyczących rozpatrywania skarg,
wniosków i petycji.
3. Sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Komisji.
4. Współpraca z komisjami Rady.
Sporządził: Andrzej Kotylak
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
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