Uchwała Nr XXXIV/199/2009
Rady Miejskiej
w Głuszycy
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2010 r.

Na podstawie art. 18, ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 148, poz. 1591 z póź. zmian./
Rada Miejska w Głuszycy u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2010 r. wykazane
w załącznikach do niniejszej uchwały:
1/ zał. Nr 1 - Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
2/ zał. Nr 2 - Plan pracy Komisji Rewizyjnej
3/ zał. Nr 3 - Plan pracy Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Społecznych
4/ zał. Nr 4 - Plan pracy Komisji BudŜetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej
i Rozwoju Gospodarczego
5/ zał. Nr 5 - Plan pracy Komisji d/s Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/199/2009
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2010 r.

Plan Pracy
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
na 2010 r.

Styczeń
- Stan przygotowania placówek do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieŜy w okresie ferii
zimowych.
Luty
- Efekty sportowe i wychowawcze szkolenia sportowego w KS „Włókniarz” i UKS Głuszyca za
2009 r.
Marzec
- Ocena organizacji wypoczynku dzieci i młodzieŜy w okresie ferii zimowych.
Kwiecień
- Działalność Centrum Kultury i Miejskiej biblioteki Publicznej i świetlic wiejskich.
Maj
- Realizacja zajęć pozalekcyjnych z podziałem na koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze
w szkołach podstawowych i gimnazjum.
- Stan organizacyjny i efekty dydaktyczne oraz wychowawczo-opiekuńcze w Przedszkolu .
Czerwiec
- Stan przygotowania obiektów sportowych i rekreacyjnych na wakacje 2010 r.
- Przygotowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieŜy.
Sierpień
- Przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.
- Efekty dydaktyczno-wychowawcze Zespołu Szkół za rok szkolny 2009/2010.
Wrzesień
- Ocena wypoczynku dzieci i młodzieŜy w okresie letnim.
- Efekty dydaktyczno-wychowawcze Gimnazjum Publicznego za rok szkolny 2009/2010.
Październik
- Działalność Centrum Kultury i Miejskiej biblioteki Publicznej i świetlic wiejskich za okres
od I-IX 2010 r.
Listopad
- Stan przygotowań wyciągu narciarskiego i działalność obiektu do obsługi ruchu turystycznego
w Łomnicy.
Grudzień
- Prace nad projektem budŜetu gminy na 2011 r.
- Przygotowanie planu pracy komisji na 2011 r.
- Sprawozdanie z pracy komisji w 2010 r.
Cały rok
- Sprawy róŜne z zakresu działalności komisji.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIV/199/2009
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2010 r.

Plan Pracy
Komisji Rewizyjnej
na 2010 r.
1. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r. - styczeń
2. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2009 r. - styczeń
3. Kontrola wydatkowania dotacji za 2009 r. na działania z zakresu upowszechnienia kultury
fizycznej i sportu - luty
4. Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Głuszyca za 2009 r. –wypracowanie opinii - marzec
5. Ocena wykonania budŜetu za rok 2009 oraz opracowanie wniosku do RIO w sprawie
absolutorium dla Burmistrza – kwiecień
6. Ocena realizacji inwestycji na terenie gminy Głuszyca - maj
7. Analiza wykonania obowiązku dowoŜenia dzieci szkolnych wynikającego z ustawy. - czerwiec
Przerwa wakacyjna – lipiec
8. Ocena realizacji wykonania budŜetu za I półrocze 2010 roku. - sierpień
9. Informacja na temat wykonania interpelacji radnych Rady Miejskiej w Głuszycy. - wrzesień
10. Informacja na temat wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w
latach 2008-2009. – październik
11. Informacja o działalności spółek gminnych - listopad
12. Opiniowanie projektu budŜetu gminy Głuszyca na 2011 rok - grudzień
13. Kontrole zlecone przez Radę Miejską.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIV/199/2009
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2010 r.

Plan Pracy
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych
na 2010 r.
STYCZEŃ
1. Ocena realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
2. Ocena stanu bezpieczeństwa gminy za rok 2009.
LUTY
1. Funkcjonowanie placówek zdrowia na terenie gminy i stan zabezpieczenia podstawowej opieki lekarskiej
dla mieszkańców.
MARZEC
1. Posiedzenie w terenie - ocena działalności świetlic socjoterapeutycznych funkcjonujących na terenie
gminy.
KWIECIEŃ
1. Stan bezpieczeństwa za I kwartał 2009 r.
2. Realizacja zadań Ośrodka Pomocy Społecznej - posumowanie okresu zimowego.
MAJ
1. Funkcjonowanie zespołu reagowania kryzysowego. Ocena stanu przygotowania Gminy Głuszyca do klęsk
Ŝywiołowych
CZERWIEC
1. Ocena miejscowego rynku pracy. Stan bezrobocia na terenie gminy.
2. Współpraca władz samorządowych ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.
LIPIEC
SIERPIEŃ
1. Sprawy róŜne wynikające z zakresu działania komisji.
2. Zasoby mieszkaniowe gminy - realizacja planu remontów w gminnych zasobach komunalnych
za okres I-VII 2010.
WRZESIEŃ
1. Ocena stanu bezpieczeństwa gminy za II kwartał 2010 i okres wakacji.
2. Ocena estetyki w gminie.
PAŹDZIERNIK
1. Realizacja zadań wynikających ze strategii rozwiązywania problemów społecznych 2006-2011.
LISTOPAD
1. Omówienie patologii społecznych występujących w szkołach na terenie gminy.
GRUDZIEŃ
1. Opiniowanie projektu budŜetu gminy na 2011 rok.
2. Plan pracy komisji na 2011 rok.
3. Sprawozdanie z pracy komisji za 2010 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIV/199/2009
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2010 r.

Plan Pracy
Komisji BudŜetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej
i Rozwoju Gospodarczego
na 2010 r.
1. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na 2009 r.cena wykonania budŜetu gminy
za 2009 r.
2. Opinia na temat działalności i efektach uzyskanych przez zakład Turystyczny „Podziemne
Miasto Głuszyca - Kompleks Osówka” w 2009 r.
3. Ocena wykonania budŜetu gminy za 2009 r.
4. Opiniowanie bieŜących spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.
5. Ocena działalności Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o w 2009 r.
6. Opiniowanie zmian w budŜecie gminy na 2010 r.
7. Ocena realizacji planów remontów w gminnych zasobach komunalnych.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2010 r.
9. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych i funkcjonowania obsługi ekonomicznej szkół
i przedszkola.
10. Opiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 r.
11. Opiniowanie projektu budŜetu gminy na 2011 r.
12. Sprawozdanie z pracy Komisja za 2010 r.
13. Plan pracy Komisji na 2011 r.
14. Sprawy róŜne.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIV/199/2009
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2010 r.

Plan Pracy
Komisji d/s Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2010 r.
Styczeń
1. Ocena stanu utrzymania dróg i chodników w okresie zimowym.
2. Stan bezpieczeństwa dzieci z terenów wiejskich dowoŜonych do szkół na terenie gminy.
Luty
1. Wypoczynek zimowy dzieci organizowany w świetlicach wiejskich.
Marzec
1. Współpraca z właścicielami gospodarstw agroturystycznych działających na terenie gminy.
2. Przegląd całej gminy pod względem estetyki i porządku.
Kwiecień
1. Utrzymanie zieleni w gminie.
Maj
1. Współpraca komisji z Radami sołeckimi i pracownikami świetlic.
Czerwiec
1. Posiedzenie wyjazdowe – ocena przygotowań świetlic wiejskich do organizacji
wypoczynku letniego dzieci.
Lipiec, Sierpień
1. Sprawy róŜne.
Wrzesień
1. Organizacja roku szkolnego, dowóz dzieci do szkół.
2. Ocena realizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Październik
1. Realizacja zadań OPS w stosunku do mieszkańców wsi.
Listopad
1. Stan przygotowania gminy do okresu zimowego.
Grudzień
1. Projekt budŜetu gminy na 2011 r.
2. Plan pracy komisji na 2011 r.
3. Sprawozdanie z pracy Komisji w 2010 r.

