UCHWAŁA NR III/15/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2015 rok
Na podstawie § 72 ust. 1 i § 101 ust. 1 Statutu Gminy Czerwieńsk (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2003 r., Nr 32, poz.
666) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się roczne plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku:
1. Komisji Rewizyjnej - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Komisji Budżetu i Finansów – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska– stanowiący załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały.
4. Komisji Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego – stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska i Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Czerwieńsku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 30 grudnia 2014 r.
PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2015 rok
Termin
27 styczeń
godz. 900

Tematyka
1. Analiza informacji dot. terminowości i sposobu rozpatrywania pism i wniosków wpływających do
Urzędu GiM w 2014 r.

1.

Analiza realizacji uchwał Rady Miejskiej w Czerwieńsku za 2014 r.

2.

Analiza skarg i wniosków za 2014 r.

1.

Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2014.

2.

Analiza informacji o stanie mienia gminy.

maj

1.

Wypracowanie opinii o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

czerwiec

1.

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za 2014 rok.

2.

Wypracowanie opinii o sprawozdaniu finansowym gminy Czerwieńsk za 2014 rok.

3.

Podjęcie uchwały komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Czerwieńska.

1.

Kontrola dokumentacji jednostek pomocniczych gminy za 2014 r. (cz. I) – Będów, Bródki,
Czerwieńsk, Dobrzęcin, Sycowice, Nietkowice.

2.

Sprawozdanie Straży Miejskiej z działalności za 2015 r. – wyniki działań.

marzec

kwiecień

październik

listopad

1. Kontrola dokumentacji jednostek pomocniczych gminy za 2014 r. (cz. II) – Laski, Leśniów Mały,
Leśniów Wielki, Płoty, Nietków, Sudoł, Wysokie, Zagórze

grudzień

1.

Przygotowanie sprawozdania Komisji za 2015 r.

2.

Wypracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN PRACY
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU NA 2015 r.
Termin
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Tematyka
1. Analiza poniesionych w 2014 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń.
1. Ocena zadań zrealizowanych przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego
w 2014r.
2. Opinia do projektów uchwał.
1. Informacja w zakresie wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z uwzględnieniem ich finansowania z udziałem UE w 2014 r. oraz
aktualny stan należnych środków finansowych gminie przy realizacji zadań z ich
udziałem.
2. Ocena sprawozdania pod względem finansowym z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2014 r.
1. Informacja w zakresie realizacji inwestycji uporządkowania gospodarki ściekowej
na Zaodrzu.
2. Informacja w zakresie gospodarowania mieniem gminnym oraz jego stan na koniec
2014 r.
3. Opinia do projektów uchwał
1. Informacja o kwartalnym wykonaniu budżetu gminy, w tym nadwyżki / deficytu
oraz o udzielonych umorzeniach nie podatkowych należności budżetowych za I
kwartał 2015 r.
2. Rozpoczęcie prac nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
1. Opinia do sprawozdania finansowego gminy za 2014 r.
2. Informacja w zakresie windykacji I i II raty podatku za 2015 r.
3. Opinia do projektów uchwał.
1. Opinia do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
(z uwzględnieniem II kwartału ) wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej i rozliczeń finansowych samorządowych instytucji kultury
i pozostałych samorządowych osobach prawnych.
2. Opinia do projektów uchwał
1. Informacja o stanie technicznym sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy
w zakresie potrzeb inwestycyjnych.
2. Opinia do projektów uchwał.
1. Informacja o kwartalnym wykonaniu budżetu gminy, w tym kwota nadwyżki/
deficytu oraz udzielonych umorzeniach nie podatkowych należności budżetowych
za III kwartał 2015 r.
2. Rozpoczęci prac nad wypracowaniem opinii do projektu uchwały budżetowej na
2016 r.
1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały budżetowej na 2016 r.
2. Plan pracy Komisji na 2016 r.
3. Opinia do projektów uchwał.

Id: 4C7F4C48-AC76-4B45-AAA2-3F69A31527A6. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 30 grudnia 2014 r.
PLAN PRACY
Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2015 r.
Termin

Tematyka

styczeń

1.

Informacja nt. budowy bloku mieszkalnego w Czerwieńsku w ramach Regionalnego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego (RTBS).

luty

1.
2.

Informacja burmistrza na temat działalności Spółki POMAK za 2014 r.
Opinia do projektów uchwał.

marzec

1.

Informacja nt. jakości wody w gminie, ze szczególnym uwzględnieniem
miejscowości Nietków, z przedstawieniem ilości skarg oraz protokołów kontroli
jakości wody przeprowadzonych przez SANEPID w 2014 r. Przedstawienie
rozwiązania problemu.
Informacja nt. realizacji inwestycji w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej
na Zaodrzu.

2.
kwiecień

1.
2.

Informacja dot. potrzeb w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego w gminie.
Opinia do projektów uchwał.

maj

1.

Stan techniczny dróg w miejscowości Czerwieńsk, Płoty, Zagórze. Komisja
wyjazdowa.

czerwiec

1.
2.
3.

Opinia do sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk za 2014r.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
Opinia do projektów uchwał.

wrzesień

1.
2.

Wizytacja w MGOK, po zakończeniu inwestycji w marcu br.
Opinia do projektów uchwał.

październik

1.

2.
3.

Informacja nt. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk, od
momentu przejęcia zadania przez gminę (odpady stałe, ciekłe, wielkogabaryty, ilość
pojemników na śmieci w miejscach publicznych itd.).
Opinia do projektów uchwał.
Potrzeby remontowe i inwestycyjne w placówkach oświatowych.

listopad

1.
2.

Informacja nt. realizowanych inwestycji w 2015 r.
Informacja nt. zimowego utrzymania dróg na terenie gminy.

grudzień

1.
2.
3.

Opinia do projektu budżetu gminy na 2016 rok.
Plan pracy komisji na 2016 rok.
Opinia do projektów uchwał.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 30 grudnia 2014 r.
PLAN PRACY
Komisji Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2015 rok
Termin
styczeń

Tematyka
1.
2.

luty

1.
2.
3.

marzec

1.
2.
3.

kwiecień

1.

2.
maj

1.

2.
1.
czerwiec
2.
wrzesień

1.
2.
3.

październik

1.
2.

listopad

1.
2.
3.

grudzień

1.
2.
3.

Informacja nt. zabezpieczenia p/powodziowego gminy. Obrona Cywilna i działalność
zespołu ds. reagowania kryzysowego.
Wykorzystanie szkolnych sal sportowych po zajęciach lekcyjnych i wykorzystanie
Hali „Lubuszanka” w roku 2014, z zaznaczeniem współpracy z organizacjami
sportowymi.
Informacja dotycząca telekomunikacji, jej wykorzystanie na terenie Gminy
Czerwieńsk.
Informacja nt. organizacji wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych.
Opinie do projektów uchwał.
Wizyta w Publicznym Przedszkolu w Czerwieńsku, ul. Graniczna.
Wizyta w Publicznej Szkole Podstawowej w Czerwieńsku – warunki nauki
sześciolatków.
Sporządzenie sprawozdania z wizytacji.
Wypracowanie opinii do sprawozdań za 2014 r.: Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Gminnego Programu
Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Opinie do projektów uchwał.
Komisja wyjazdowa. Wizytacja w Publicznej Szkole Podstawowej w Nietkowicach –
warunki nauki dzieci sześcioletnich i w wieku przedszkolnym oraz wizyta
w Dobrzęcinie: realizacja Programu pn. „Przyszłość zaczyna się dzisiaj a nie jutro”.
Sporządzenie sprawozdania z komisji wyjazdowej.
Wypracowanie opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu i finansowego
Gminy Czerwieńsk za 2014 r.
Opinie do projektów uchwał.
Wypracowanie opinii dot. sprawozdania o stanie zadań oświatowych Gminy
Czerwieńsk za rok szkolny 2014/2015.
Informacja dotycząca przebiegu akcji wakacyjnej w gminie.
Opinie do projektów uchwał.
Informacja nt. rocznych wydatków klubów sportowych – piłkarskich działających na
terenie gminy.
Opinie do projektów uchwał.
Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Czerwieńsk – działalność w 2015 r. i potrzeby
na 2016 rok.
Rozpoczęcie prac nad projektem uchwały budżetowej na 2016 r.
Wydanie opinii dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na 2016 r.
Wypracowanie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2016r.
Opinie do projektów uchwał.
Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 r.
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UZASADNIENIE
Na podstawie zapisów Statutu Gminy Czerwieńsk (przywołane w podstawie prawnej):
- Komisje stałe Rady działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie;
- Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 28 lutego
każdego roku.
Komisje stałe Rady na posiedzeniach w dniach: 10, 12, 15 i 16 grudnia br., mając na uwadze zapisy
ustaw szczegółowych, ustawy o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 50/VI/03 Rady Miejskiej w
Czerwieńsku z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu działania komisji stałych Rady Miejskiej w
Czerwieńsku, opracowały plany pracy na 2015 rok, stanowiące załączniki do niniejszego projektu
uchwały.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.
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