
              Załącznik
                                                              do Uchwały Nr XXXIX/250/13

                                                                                                             Rady Miejskiej Trzcianki
                                                                                                        z dnia 7 lutego 2013 r.

  

Plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na I półrocze 2013 roku

 Komisji  Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji 

Styczeń
1. Informacja Straży Miejskiej z realizacji w 2012 roku Uchwały Rady Miejskiej 

Trzcianki Nr LVIII / 382/06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Trzcianka.  

2. Stan techniczny funkcjonujących na terenie Gminy Trzcianka placów zabaw, 
boisk, obiektów sportowych. Wizytacja sali sportowej przy Gimnazjum nr 2 
w Trzciance.

      3.  Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej
Trzcianki.

     4.  Sprawy wniesione do komisji.

Luty
     1.  Omówienie realizacji „Programu współpracy Gminy Trzcianka z organizacjami
          pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
          publicznego na terenie gminy na 2013 rok”.
     2.  Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej
          Trzcianki.
     3.  Sprawy wniesione do komisji.

Marzec
    1.   Omówienie realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii dla

Gminy Trzcianka  w latach 2012-2015”.
    2.   Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Trzcianka.
    3.   Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej

Trzcianki.
    4.    Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień
    1.   Analiza przebiegu procesu likwidacji spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w  Trzciance.
    2.   Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej

Trzcianki.
    3. Sprawy wniesione do komisji.



Maj
    1.   Przygotowanie do sezonu letniego miejsc kąpielowych położonych na

 terenie Gminy Trzcianka (regulaminy).
     2.   Informacja z przebiegu realizacji zadania „PO RYBY”.
     3.   Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej

 Trzcianki.
     4.  Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec
     1.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminnego za 2012 rok.
     2.  Przyjęcie planu pracy komisji na II półrocze 2013 roku. 
     3.  Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej

Trzcianki.
     4.  Sprawy wniesione do komisji.

Komisja Rewizyjna

 
Luty
1. Realizacja zaleceń pokontrolnych wypracowanych w latach 2010-2011:

a)  przyjętych przez Komisję Rewizyjną,
b)  inne organy kontrolne.

2. Sprawy skierowane do komisji.

Marzec
1. Kontrola wydatków poniesionych w roku 2012 na wypłatę wynagrodzeń z tytułu
    zawartych  umów zlecenia i bezosobowego funduszu płac.
2. Sprawy skierowane do komisji.

Kwiecień 
1. Kontrola zasadności umorzeń podatkowych w roku 2012.
2. Sprawy skierowane do komisji.

Maj
1. Kontrola wydatkowanych środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za rok 2012.
2. Sprawy skierowane do komisji.

Czerwiec
1. Wypracowanie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka 
     za 2012 r. 



2. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Trzcianki za rok 
    2012.
3. Sprawy skierowane do komisji.

Komisja   Środowiska i Rozwoju Wsi 

Styczeń
1.Omówienie projektów  uchwały dot. utrzymania czystości   i porządku  na terenie 
gminy Trzcianka.
2.Sytuacja w budynku szkolnym sołectwa wsi Stobno.
3.Analiza materiałów na sesję.
4.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.

Marzec
1.Gospodarka odpadami - harmonogram działań gminy.
2.Program  zapobiegania bezdomności zwierząt.
3.Analiza materiałów na sesję.
4.Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień
1.Spotkanie z przedstawicielami Izb Rolniczych oraz Agencji Nieruchomości 
Rolnych ( posiedzenie wspólne z Komisją  Gospodarczą).
2.Analiza materiałów na sesję.
3.Sprawy wniesione do 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.Oczyszczalnia ścieków i gminne składowisko odpadów komunalnych-lustracja.
2.Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2013r.
3.Analiza materiałów na sesję.
4.Sprawy wniesione do komisji.



Komisja Gospodarcza
 

Styczeń
1. Gospodarka odpadami w gminie Trzcianka.
2. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  budżecie  2013r.  –  bieżąca  informacja 

o realizacji.
4. Sprawy wniesione do komisji.

Luty 
1. Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Trzcianka – stan aktualny pracy nad Studium.
2. Plany  miejscowe  –  stopień  zaawansowania  prac  nad  planami  będącymi 

w opracowaniu. 
3. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  budżecie  2013r.  –  bieżąca  informacja 

o realizacji.
5. Sprawy wniesione do komisji.

Marzec 
1. Realizacja remontu i modernizacji drogi powiatowej 1316 P od ul. Gorzowskiej 

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

2. Analiza  nowych  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe 
odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Trzcianka – wypracowanie opinii. 

3. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  budżecie  2013r.  –  bieżąca  informacja 

o realizacji.
5. Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień
1. Analiza możliwości wzrostu dochodów i obniżki wydatków gminy: na lata 2013 – 

2014 – działania doraźne i lata 2015 – 2020 – działania perspektywiczne.
2. Polityka podatkowa Gminy Trzcianka na rok 2014 i lata następne.
3. Cmentarz Komunalny – koncepcja rozbudowy.
4. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
5. Wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  budżecie  2013r.  –  bieżąca  informacja 

o realizacji.
6. Sprawy wniesione do komisji.



Maj

1. Plac Pocztowy – wypracowanie propozycji kolejnych kroków mających na celu 
opracowanie ostatecznej koncepcji zagospodarowania tego fragmentu miasta.

2. Wypracowanie  planu  działania  w  zakresie  ustalenia  potrzeb,  możliwości 
i kolejności realizacji w zakresie modernizacji i remontów dróg gminnych na lata 
2014 – 2020. 

3. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  budżecie  2013r.  –  bieżąca  informacja 

o realizacji.
5. Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec 

1. Gospodarka Zasobami Komunalnymi Gminy:
 a)  plany remontowe – konieczność, możliwości finansowe,

      b) obiekty do zagospodarowania: Bajka, budynek po Internacie przy  ul.     
Mickiewicza, budynek po Poczcie przy ul. Żeromskiego,

c) TTBS – plany i zamierzenia na najbliższe lata.
2. Absolutorium za 2012r – wnioski i uwagi komisji.
3. Analiza – opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
4. Wydatki  majątkowe  zaplanowane  w  budżecie  2013r.  –  bieżąca  informacja 

o realizacji.
5. Sprawy wniesione do komisji.

Komisja  Spraw Społecznych  

Styczeń
1. Przegląd realizacji  wniosków zgłoszonych przez Komisję Spraw Społecznych 
w  latach 2011-2012.
2.Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
3.Sprawy wniesione do komisji.

Luty
1. Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia powiatu  czarnkowsko-trzcianeckiego. 
2.Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
3.Sprawy wniesione do komisji.



Marzec
1.Informacja o pracownikach  gminnych  jednostek  kultury i  ich podstawowych 
zakresach obowiązków.
2.Wypracowanie propozycji  dot. likwidacji  barier architektonicznych w roku 2013.
3.Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
4.Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień
1.Informacja o realizacji zadań przez Miejsko -Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  2012r.
2.Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
3.Sprawy wniesione do komisji.

Maj
1.Ocena realizacji   Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2013r.
2.Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
3.Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec
1.Analiza  realizacji  sprawozdania  z   budżetu  gminy  za  2012  rok-  wypracowanie 
stanowiska w sprawie absolutorium.
2.Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał.
3.Sprawy wniesione do komisji.


	 
	Maj


