
Uchwała Nr XLVIII/321/13
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w  sprawie  przyjęcia  planów  pracy  komisji  stałych  Rady  Miejskiej 
Trzcianki na II  półrocze 2013 r.

Na podstawie  art.  21  ust.3  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz.U.2013 r., poz 594) 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 
II półrocze 2013 r., jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  przewodniczącym  komisji stałych.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Załącznik 



do Uchwały Nr XLVIII/321/13     
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 27 czerwca 2013 r. 

Plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na II półrocze 2013 r. 

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi

 Lipiec
1.Objazd sołectw:  drogi, świetlice, sale wiejskie, place zabaw,  szkoły i przedszkola.
2.Wizyta w schronisku dla zwierząt.
3.Dożynki gminne - stan przygotowań.
4.Analiza materiałów na sesję.
5. Sprawy wniesione na komisję.
6.Wnioski komisji.

Sierpień
Przerwa urlopowa.

Wrzesień
1.Wnioski  do budżetu gminy na 2014 r.
2.Podsumowanie dożynek gminnych.
3.Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy wniesione na komisję.
5.Wnioski komisji.

Październik
1. Polityka podatkowa w gminie.
2.Gospodarka ściekowa.
3.Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy wniesione na komisję.
5.Wnioski komisji.

Listopad
1.Spotkanie komisji i rolników z  gminy Trzcianka z przedstawicielami Izby 
Rolniczej.
2.Stan dróg gminnych- podsumowanie.
3. Realizacja  uchwały dot.  utrzymania czystości i porządku w gminie.
4.Analiza materiałów na sesję.
5. Sprawy wniesione na komisję.
6.Wnioski komisji.



Grudzień
1.Podsumowanie prac melioracyjnych wykonanych w 2013 r.
2.Prace nad budżetem gminy na rok 2014.
3.Ustalenie planu pracy komisji na I półrocze 2014 r.
3.Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy wniesione na komisję.
5.Wnioski komisji.

Komisja Spraw  Społecznych

Lipiec
1.Analiza stanu wdrażania oszczędności  budżetowych w jednostkach gminnych oraz 
skutki tych oszczędności.
2.Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
3. Sprawy wniesione   do komisji.

Sierpień
Przerwa  urlopowa.

Wrzesień
1.Informacja o przyjęciach    dzieci  do przedszkoli i szkół.
2.Informacja o realizacji zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych.
3.Wypracowanie wniosków do budżetu gminy na 2014 r.
4.Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
5.Sprawy wniesione   do komisji.

Październik
1.Funkcjonowanie punktów przedszkolnych na terenie miasta i gminy Trzcianka.
2.Analiza realizacji wniosków komisji.
3.Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
4.Sprawy wniesione   do komisji.

Listopad
1.Działalność Miejsko Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance. 
2.Informacja o mieszkaniach  komunalnych w gminie Trzcianka (potrzeby i rotacje).
3.Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
4.Sprawy wniesione   do komisji.

Grudzień
1.Analiza  budżetu na 2014 r.
2.Ustalenie planu pracy komisji na I półrocze 2014 r.
3.Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
4.Sprawy wniesione   do komisji.



Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Promocji i Turystyki

Lipiec 
1. Polityka promocyjna Gminy Trzcianka pod względem rozwoju
     gospodarczego i turystyki na lata 2014-2015.  
2. Sprawy wniesione do komisji.

    Sierpień                           
1.  Informacja Straży Miejskiej i Referatu  Ochrony Środowiska nt.  
      realizacji uchwały śmieciowej. 
2.  Analiza i opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej
    Trzcianki. 

          3. Sprawy wniesione do komisji.

  
   Wrzesień

1. Analiza  wypracowanych  wniosków  przez  komisję  do  projektu  budżetu 
na 2014 rok. 

2. Analiza procesu likwidacji spółki OSiR w Trzciance.
3. Rozwój sportu wśród młodzieży gminy Trzcianka z wykorzystaniem   

istniejących obiektów sportowych i Hali –Sportowo- Widowiskowej.
 4.  Analiza i opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej
    Trzcianki. 

          5. Sprawy wniesione do komisji.

    
   Październik

1. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Trzcianka.
     2. Analiza i opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej

    Trzcianki. 
3. Sprawy wniesione do komisji.

     
   Grudzień

1. Analiza realizacji wniosków wypracowanych przez komisję w zakresie 
bezpieczeństwa, sportu, turystyki i promocji gminy Trzcianka  w roku 2013.

2. Budżet na rok 2014.
3. Sprawy wniesione do komisji.



Komisja Rewizyjna                                      

Lipiec 
1.  Kontrola  procedury  wydawania  decyzji  o  ustaleniu  warunków lokalizacyjnych 
w okresie od  2011 r. 
2.  Sprawy wniesione do komisji.

Sierpień   
Przerwa wakacyjna.                        

   
Wrzesień
1. Kontrola procedury wydawania decyzji od roku 2011 na podział nieruchomości. 
2.   Sprawy wniesione do komisji.
          
Październik
1.  Wypracowanie opinii w sprawie wykonanie budżetu gminy za I półrocze      
2013 r.
2.   Stopień realizacji  za III kwartały budżetów sołeckich.
3.  Sprawy wniesione do komisji.

Listopad
1.   Analiza wyników finansowych w spółkach gminnych. Ocena działalności 
Burmistrza w spółkach gminnych na podstawie przedstawionych sprawozdań.
2.  Sprawy wniesione do komisji. 

Grudzień
1.  Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze   2014 r.
2.  Sprawy wniesione do komisji.


