
Projekt       
 

             Uchwała Nr...............
            Rady Miejskiej Trzcianki
                z dnia ......................r.

w  sprawie  przyjęcia  planów  pracy  komisji  stałych  Rady  Miejskiej 
Trzcianki na I  półrocze 2014 r.

Na podstawie  art.  21  ust.3  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz.U.2013 r., poz 594 ze zm.) w związku z § 38 ust.1  Statutu Gminy 
Trzcianka, uchwalonego uchwałą Nr XLIII/275/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 
11 kwietnia 2013 r. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 20 maja  2013 r. poz. 3606) Rada Miejska 
Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plany  pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na 
I półrocze 2014 r., jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącym  komisji stałych.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.



 Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie    przyjęcia planów 

pracy komisji stałych    Rady Miejskiej Trzcianki
na I półrocze 2014 r.

Zgodnie z § 38 ust.  1 Statutu Gminy Trzcianka komisje podlegając Radzie, 
przedkładają jej  plany pracy do zatwierdzenia. 
W związku z powyższym, komisje   Rady Miejskiej  opracowały projekty planów 
pracy, jak w załączniku do niniejszego projektu uchwały.



 Załącznik  do Uchwały Nr..........
 Rady Miejskiej Trzcianki
 z dnia …......................................

Plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na I półrocze 2014 r.

Komisja Rewizyjna

Styczeń
1.       Kontrola zasadności umorzeń podatkowych w roku 2013.
2. Sprawy wniesione do komisji.

Luty
1. Kontrola procedury rozpatrywania skarg składanych do Urzędu Miejskiego
          Trzcianki w roku 2013.
2. Kontrola procedury wydawania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacyjnych
           w sprawie RPI.6730.56.2011. MDM.
3.       Sprawy wniesione do komisji.

Marzec 
1. Kontrola Zarządzeń Burmistrza Trzcianki w sprawie zmiany budżetu gminy
          Trzcianka na rok 2013.
2.       Sprawy wniesione do komisji.  

Kwiecień
1. Analiza zasobów gminnych pod kątem pozyskiwania środków do budżetu
           gminy z dzierżawy lub wynajmu.
2.        Sprawy wniesione do komisji.

Maj
1.  Analiza przedłożonych materiałów celem wypracowania opinii 
           o sprawozdaniu  z wykonania budżetu gminy Trzcianka za rok 2013.
2.        Sprawy wniesione do komisji. 

Czerwiec
1. Wypracowanie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Trzcianka 

 za rok 2013.
2. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Trzcianki za rok 

2013.
3. Opracowanie planu pacy komisji na II półrocze.
4.       Sprawy wniesione do komisji.



Komisja Gospodarcza
 

Styczeń
1. Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarczej na I półrocze 2014r.
2. Gospodarka odpadami w gminie Trzcianka – informacja Burmistrza.
3. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  budżecie  2014r  –  bieżąca  informacja 

Burmistrza o stopniu realizacji.
5. Sprawy wniesione do komisji.

Luty
1. Plany miejscowe – stopień zaawansowania prac nad planami będącymi aktualnie 

w opracowaniu.
2. Budynek  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki   -  koncepcja  docelowego 

zagospodarowania obiektu – informacja Burmistrza.
3. Aglomeracja  Trzcianka  –  stopień  przygotowania  inwestycji  do  realizacji  – 

informacja Burmistrza.
4. Pl.  Pocztowy  –  modernizacja,  przebudowa,  harmonogram  prac  związanych 

z przygotowaniem inwestycji – informacja Burmistrza.
5. WPI gminy Trzcianka na lata 2014 – 2020.
6. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
7. Wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  budżecie  2014r  –  bieżąca  informacja 

Burmistrza o stopniu realizacji.
8. Sprawy wniesione do komisji.

Marzec
1. Analiza  nowych  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe 

odprowadzenie ścieków na terenie gminy Trzcianka –  wypracowanie opinii.
2. Możliwości działania gminy w zakresie pomocy w zabezpieczeniu mieszkań dla 

ludzi o średnich i najniższych dochodach, mieszkania na wynajem – informacja 
Burmistrza.

3. Trzcianeckie  Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  Sp.  z  o.o.  –  plany 
i zamierzenia na najbliższe lata.

4. Realizacja  współpracy  z  Zarządem  Dróg  Wojewódzkich  i  Zarządem  Dróg 
Powiatowych w 2014r - informacja Burmistrza.

5. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
6. Wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  budżecie  2014r  –  bieżąca  informacja 

Burmistrza o stopniu realizacji.
7. Sprawy wniesione do komisji.



Kwiecień
1. Sytuacja finansowa gminy Trzcianka – bieżąca informacja Burmistrza.
2. Stopień przygotowania gminy do pozyskania środków z UE w okresie 2014 – 

2020.
3. Realizacja remontu i modernizacji drogi powiatowej 1316P od ul. Gorzowskiej do 

Stradunia  i  budowa  drogi  łączącej  Straduń  ze  Smolarnią  oraz  ścieżki  pieszo- 
rowerowej  wzdłuż  tych  dróg  –  stopień  zaawansowania  prac  projektowych, 
porozumienie powiat – gmina.

4. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
5. Wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  budżecie  2014r  –  bieżąca  informacja 

Burmistrza o stopniu realizacji.
6. Sprawy wniesione do komisji.

Maj
1. Ocena  realizacji  wniosków  wypracowanych  przez  Komisję  Gospodarczą 

w bieżącej kadencji.
2. Ocena  realizacji  planu  remontów  budynków  komunalnych,  szkół 

i przedszkoli.
3. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  budżecie  2014r  –  bieżąca  informacja 

Burmistrza o stopniu realizacji.
5. Sprawy wniesione do komisji.

  Czerwiec                                                               
1.  Absolutorium dla Burmistrza Trzcianki za 2013r – opinia Komisji.
2.  Cmentarz komunalny – koncepcja rozbudowy – informacja Burmistrza..
3.  Propozycja działań jakie należy prowadzić, aby zwiększyć ilość miejsc pracy na 
terenie gminy Trzcianka.
4.   Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
5.  Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie 2014r – bieżąca informacja  
     Burmistrza o stopniu realizacji.
6.  Sprawy wniesione do komisji.

 

Komisja   Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i  Promocji                              

Styczeń
1.Analiza   realizacji  uchwały o opłacie targowej.
2. Analiza i opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej  Trzcianki. 
3. Sprawy wniesione do komisji.



Luty
1.Analiza realizacji procesu likwidacji  spółki OSiR.
2.Informacja Straży Miejskiej  Trzcianki  za rok 2013 oraz   plan  na  rok 2014.
3. Analiza i opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej  Trzcianki. 
4. Sprawy wniesione do komisji.

Marzec
1.Informacja i analiza przygotowania do sezonu letniego  obiektów sportowych na 
terenie gminy Trzcianka.
2.Realizacja programu JESSICA w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance.
3. Analiza i opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki. 
4. Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień
1.Informacja z  realizacji inwestycji  sportowych wynikających z zapisów budżetu 
gminy Trzcianka.
2.Informacja na temat bezpieczeństwa w gminie Trzcianka.
3. Analiza i opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki. 
4. Sprawy wniesione do komisji.

Maj
1.Informacja na temat stanu technicznego zabezpieczenia ratowniczego na gminnych 
kąpieliskach.
2.Informacja z przebiegu realizacji inwestycji związanych z bezpieczeństwem  gminy 
zgodnie  z  zapisami w budżecie.
3. Analiza i opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej  Trzcianki. 
4. Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec
1.Wypracowanie  opinii  w  sprawie  absolutorium dla  Burmistrza  Trzcianki  za  rok 
2013.
2.Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2014 r.
3. Analiza i opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki. 
4. Sprawy wniesione do komisji.

Komisja   Środowiska i Rozwoju Wsi 

Styczeń
1.Omówienie projektów  uchwały dot. utrzymania czystości   i porządku  na terenie 
gminy Trzcianka.
2.Analiza materiałów na sesję.



3.Sprawy wniesione do komisji.

Luty
1.Analiza stanu dróg i urządzeń melioracyjnych w gminie Trzcianka.
2.Organizacja "Dożynek  Gminnych"   i konkursu "Piękna Wieś".
3.Analiza materiałów na sesję.
4.Sprawy wniesione do komisji.
5.Analiza  realizacji wniosków komisji.

Marzec
1.Realizacjia programu  zapobiegania bezdomności zwierząt i postępowanie 
z dzikimi zwierzętami na terenie gminy Trzcianka.
2.Analiza materiałów na sesję.
3.Sprawy wniesione do komisji.
4.Analiza  realizacji wniosków komisji.

Kwiecień
1.Spotkanie z przedstawicielami Izb Rolniczych oraz Agencji Nieruchomości 
Rolnych.
2.Analiza materiałów na sesję.
3.Sprawy wniesione do komisji.
4.Analiza  realizacji wniosków komisji.

Maj
1.Stan dróg  gminnych  po sezonie zimowym.
2.Przegląd  placów zabaw, sal wiejskich, świetlic  oraz remiz  OSP  na terenie gminy 
Trzcianka.
3.Analiza materiałów na sesję.
4.Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec
1.Lustracja schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2.Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2013r.
3.Analiza materiałów na sesję.
4.Sprawy wniesione do komisji.
5.Analiza  realizacji wniosków komisji.
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