Uchwała Nr XXXI/456/2017
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 8 lutego 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady.
Działając na podstawie art. 21 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), oraz § 28 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik
nr 4 do Statutu Gminy Stary Sącz,
Rada Miejska uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza się plany pracy Komisji Rady na rok 2017 stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/456/2017
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 8 lutego 2017 r.
PLANY PRACY KOMISJI RADY
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
Lp
1.
2.

Temat zadania
Opracowanie planu pracy na rok 2017
Opiniowanie sprawozdań za rok 2016 z działalności:
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Narkomanii .
3. Informacja o funkcjonowaniu pieczy zastępczej.
4. Działalność świetlic socjoterapeutycznych. Poznanie potrzeb i
problemów.
5. Program zdrowotny – zaspokajanie potrzeb mieszkańców.
6. Promocja zdrowia, higiena szkolna – profilaktyka.
7. Metody pracy szkół i policji mające na celu przeciwdziałanie
narkomanii i innych uzależnień
8. Opiniowanie projektu budżetu na rok 2018.
9. Przygotowanie planu pracy Komisji na rok 2018 oraz
podsumowanie planu pracy komisji na 2017 r.
10. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii
11. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących zdrowia i pomocy
społecznej oraz pism skierowanych do Komisji.
12. Realizacja spraw bieżących

Okres realizacji
styczeń
II kwartał

III kwartał

IV kwartał

cały rok

Komisja Statutowa, Inwentaryzacji, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego
Lp. Temat zadania
1.
Opracowanie planu pracy na rok 2017
2.
Analiza stanu bezpieczeństwa i stanu zagrożenia przestępczością
na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz – spotkania z Komendantem
Komisariatu Policji w Starym Sączu.
3.
Ocena pracy jednostek pożarniczych działających na terenie
Gminy Stary Sącz.
4.
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.
5.
Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
6.
Praca nad projektem budżetu na rok 2018
7.
Kwalifikacja nieruchomości do komunalizacji
8.
Realizacja spraw bieżących – opiniowanie pism i projektów
uchwał

Okres realizacji
styczeń
I i IV kwartał
II i IV kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
cały rok
cały rok

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Lp
1.

Temat zadania
Opracowanie planu pracy na rok 2017.
- Komisja wspólna; temat reforma edukacji
- Spotkanie z dyrektorami szkól z terenu Starego Sącza

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za rok
2016
Zapoznanie się z informacją z działalności za 2016 rok:
-Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im.
W. Bazielicha i innych jednostek działających na terenie
Starego Sącza
Zapoznanie się z wynikami pracy Komisji Konkursowej
przyznającej środki finansowe dla organizacji
pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy
Stary Sącz
Opiniowanie sprawozdania finansowego Gminy wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2016 w
zakresie oświaty, kultury, sportu i turystyki
Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań
oświatowych za rok szkolny 2016/17. wyniki egzaminów
zewnętrznych.
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej
dotyczących oświaty, kultury, sportu i turystyki.
Spotkania w placówkach szkolnych, przedszkolnych,
placówkach kultury, klubach sportowych celem zapoznania
się z ich działalnością oraz z problemami ( w tym szkoły
ponadgimnazjalne działające na terenie Starego Sącza)
Funkcjonowanie grup i stowarzyszeń kulturalnych na
terenie Gminy.
Działania Gminy w zakresie promocji i turystyki –
przygotowanie do sezonu letniego
Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na rok
szkolny 2017/2018 z uwzględnieniem reformy.
Zapoznanie się z wynikami testów kompetencyjnych
uczniów klas trzecich gimnazjów.
Opiniowanie projektu budżetu na rok 2018 w zakresie
oświaty, kultury, sportu i turystyki.
Przyjmowanie sprawozdań z działalności jednostek
podległych Urzędowi Miejskiemu w zakresie uprawnień
komisji
Realizacja spraw bieżących

Okres realizacji (miesiąc)
styczeń

luty
luty - marzec
luty-marzec

maj
lipiec

cały rok
cały rok

maj-czerwiec
czerwiec
maj
lipiec-sierpień
listopad-grudzień
cały rok
cały rok

Komisja Ochrony Środowiska, Budownictwa i Rolnictwa
Lp
1.
2.

Nazwa zadania
Opracowanie planu pracy na rok 2017
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.

Okres realizacji
styczeń
II kwartał

3.

Wspólna debata z Komisją Budżetu i Rozwoju Gospodarczego nt.
„Koncepcji zagospodarowania działki przy ul. Podegrodzkiej w
Starym Sączu (pod garażami)” oraz organizacji parkingu przy
targowicy.
4. Opiniowanie wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
5. Ocena stanu dróg i obiektów komunalnych na terenie gminy.
6. Analiza remontów i inwestycji na drogach gminnych.
7. Ocena stanu komunalizacji dróg.
8. Posiedzenia wyjazdowe dotyczące sprzedaży, zamiany
nieruchomości oraz komunalizacji i stanu dróg,przegląd inwestycji
prowadzonych na terenie Gminy.
9. Opiniowanie uchwał i pism skierowanych do komisji.
10. Opiniowanie projektu budżetu na rok 2018.

II kwartał

III kwartał
II - III kwartał
cały rok
II, IV kwartał
cały rok
cały rok
IV kwartał

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwa zadania
Opracowanie planu pracy na rok 2017
Wspólna debata z Komisją Budownictwa nt. „Koncepcji
zagospodarowania działki przy ul. Podegrodzkiej w Starym Sączu”
(pod garażami) oraz organizacji parkingu przy targowicy.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy za rok 2016.
Analiza sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych
Gminy.
Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2017.
Omówienie założeń do projektu budżetu na rok 2018.
Omówienie i zaopiniowanie propozycji stawek podatków i opłat
lokalnych na rok 2018.
Opiniowanie projektów uchwał i pism skierowanych do Komisji.
Realizacja spraw bieżących

Okres realizacji
styczeń
II kwartał
maj
kwiecień-maj
lipiec - sierpień
październik
listopad
cały rok
cały rok

