UCHWAŁA NR XLVII/290/18
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Sulęcinie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych
Komisji Rady na 2018 rok
Na podstawie §25 ust. 2, § 72 ust.3, oraz § 96 uchwały Nr XVII/101/16 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia
24 lutego 2016 r. w sprawie Statutu Gminy Sulęcin (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 04 marca 2016 r.,
poz. 485)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się plan pracy Rady Miejskiej w Sulęcinie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zatwierdza się plany pracy:
1) Komisji Budżetu i Finansów - jak w załączniku nr 2;
2) Komisji Infrastruktury i Gospodarki - jak w załączniku nr 3;
3) Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska - jak w załączniku nr 4;
4) Komisji Rewizyjnej- jak w załączniku nr 5.
§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Zbigniew Szczepański
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/290/18
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Plan pracy
Rady Miejskiej w Sulęcinie na 2018 rok.

Lp.

Termin

Tematyka

odpowiedzialny

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej Przewodniczący
w Sulęcinie za 2017 rok
poszczególnych komisji
1

Luty

Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Dyrektor OPS
Problemów Alkoholowych z realizacji zadań za 2017 rok. Andrzej Żelechowski
Informacja na temat procedury przetargowej dotyczącej Naczelnik Wydziału
rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w JRP
Sulęcinie.
Tomasz Kluszczyk

2

Marzec

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dyrektor OPS
w Sulęcinie oraz przedstawienie potrzeb w zakresie Andrzej Żelechowski
pomocy społecznej.

3

Kwiecień

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania Dyrektor OPS
rodzin za rok 2017.
Andrzej Żelechowski

4

Maj

Ocena zasobów pomocy społecznej.

Dyrektor OPS
Andrzej Żelechowski

Wykonanie budżetu gminy za rok 2017.

Skarbnik Gminy
Joanna Pakulska

Informacja o działalności Sulęcińskiego Ośrodka Kultury Dyrektor SOK
w roku 2017.
Jacek Filipek
5

Czerwiec

6

Wrzesień

7

Naczelnik Wydziału
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu OKS
Współpracy z organizacjami Pozarządowymi.
Ryszard Nowicki
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze Skarbnik Gminy
2018 roku.
Joanna Pakulska

Informacja Przewodniczącego Rady o analizie
oświadczeń majątkowych Radnych
Październik za 2017 rok
Informacja Burmistrza Sulęcina o analizie oświadczeń
majątkowych za 2017 rok

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sulęcinie
Zbigniew Szczepański
Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart

Plan pracy Rady Miejskiej może ulec modyfikacji w zależności od potrzeb.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/290/18
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Sulęcinie na 2018 rok.
Lp.

Tematyka posiedzeń

Termin

1.

- Plan pracy Komisji na 2018 rok.
- Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok.

2.

- Analiza zaległości podatkowych wobec gminy, wpływ
udzielonych ulg i umorzeń na dochody (wykonanie
za 2017 rok – kierunek działania na rok 2018).

Luty

- Analiza kosztów i stawek związanych z gospodarką
odpadami komunalnymi. Efektywność egzekwowania
opłat, działania podnoszące skuteczność wpłat.

Marzec

3.

4.

- Możliwości finansowe gminy
potrzeb inwestycyjnych sołectw.

5.

- Wykonanie zadań budżetowych OPS, GKRPA, SOK
(w tym biblioteki) w 2017r.
- Realizacja „Rocznego Programu Gminy Sulęcin
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
– informacja rzeczowa i finansowa.

Maj

- Informacja Burmistrza w zakresie przygotowania
gminy do sezonu turystycznego – poniesione koszty.
- Informacja na temat planowanych remontów
w szkołach, boisk i hal sportowych na terenie Gminy
i związanych z tym wydatków.
- Informacja burmistrza na temat przekazania
składników majątkowych gminy dla ZWiK Sp. z o.o.

Czerwiec

- Informacje o przebiegu wykonania planu sprzedaży
mienia gminnego za okres I półrocza 2018.
- Analiza propozycji wniosków do budżetu gminy na rok
2018, które nie znalazły się w projekcie budżetu –
ocena
trafności
i
konieczności
realizacji
poszczególnych propozycji.

Wrzesień

- Realizacja budżetu za I-sze półrocze 2018 r.
- Stan realizacji zaplanowanych zadań w budżecie.
- Informacja z realizacji budżetu przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjum za I półrocze 2018 rok.

Październik

- Budżet obywatelski – przedstawienie wniosków wraz
z wynikami głosowania.
- Rzeczowe i finansowe przygotowanie Gminy
do sezonu zimowego i grzewczego.

Listopad

6.

7.

8.

9.

służące realizacji

Styczeń

Kwiecień

Plan pracy Komisji może być modyfikowany w zależności od potrzeb za zgodą Rady.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/290/18
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 31 stycznia 2018 r.

PLAN PRACY KOMISJI INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE NA 2018 r.

L.p.

Termin

Tematyka

luty

1. Informacja na temat przebiegu i przyczyn unieważnienia przetargu
dla zadania – „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków
w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin.
2. Informacja na temat modernizacji dróg gminnych w 2017 roku
wraz z kosztami realizacji. Planowane remonty dróg na 2018 rok.
3. Informacja na temat zrealizowanych melioracji i ich kosztów w 2017
roku oraz planach z tym związanych w 2018 roku.
4. Komisja wyjazdowa – Droga gminna z infrastrukturą towarzyszącą
ul. Lipowa ( podstrefa przemysłowa).
5. Komisja wyjazdowa – Kotłownia przy „Hoteliku” na Winnej Górze.

Marzec

1. Informacja
dotycząca
sprzedaży
nieruchomości
gruntowej
przy ul. Lipowej (podstrefa przemysłowa) z uwzględnieniem kalkulacji
zysków i strat przy zbyciu gruntów przed ich uzbrojeniem w 2017r.
2. Informacja na temat zamieszczania zapytań ofertowych na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w 2017 roku, przy realizacji zadań
inwestycyjnych o wartości do 30 000 euro.
3. Komisja wyjazdowa – Kotłownia na Oś. Słonecznym.

Kwiecień

1. Informacja na temat przebiegu procedury przetargowej dla zadania –
„Budowa odcinka drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w rejonie ul. Lipowej w Sulęcinie (I etap) z uwzględnieniem wzrostu
kosztów w stosunku do zaplanowanych. Stan realizacji inwestycji
2. Celowość i zasadność lokalizacji targowiska miejskiego.
3. Informacja na temat stanu ścieżek pieszo-rowerowych.
4. Komisja wyjazdowa – Środowiskowy Dom Samopomocy.

Maj

1. Informacja o stanie realizacji zadania – „Cyfrowy krok w nowoczesne
społeczeństwo.”
2. Informacja na temat sposobu wykorzystania pomieszczeń w Domu
Joannitów w Sulęcinie.
3. Komisja wyjazdowa – Stacja uzdatniania wody w Sulęcinie.

5.

Czerwiec

1. Informacja na temat wyników audytu w ZGM pod katem stanu
ewidencyjnego i faktycznego mienia komunalnego.
2. Funkcjonowanie cmentarza komunalnego w Sulęcinie – plan na
najbliższe lata, lokalizacja.)
3. Komisja wyjazdowa – Rekonesans podstrefy przemysłowej.

6.

Wrzesień

1. Informacja na temat realizacji inwestycji wynikających z „Planu
gospodarki niskoemisyjnej.”
2. Komisja wyjazdowa – Oczyszczalnia Ścieków w Wędrzynie.

7.

Październik

1. Informacja o stanie realizacji zadania – „Przydomowe oczyszczalnie
ścieków.”

1.

2.

3.

4.

Plan pracy komisji może być modyfikowany w zależności od potrzeb za zgodą Rady Miejskiej
w Sulęcinie.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/290/18
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Plan pracy
Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska na 2018 rok.

Lp.
1

2

3

Tematyka

Termin

Informacja z realizacji programu opieki nad zwierzętami.

Luty

Ochrona środowiska:
- gospodarka odpadami komunalnymi,
- informacja w zakresie usuwania odpadów zawierających azbest,
- informacja
w
zakresie
realizacji
zadań
dotyczących
zanieczyszczenia powietrza.
Promocja w Gminie:
- zakres promocji w Gminie.
Informacja na temat gospodarki substancją mieszkaniową w Gminie
Sulęcin.

Marzec

Kwiecień

Przedszkola:
- sieć przedszkoli – stan techniczny.

4

Działalność szkół gminnych:
- kultura i sport w szkołach,
- koła zainteresowań,
- problem demograficzny,
- współpraca ze związkami wyznaniowymi,
- wyniki nauczania,
- wypoczynek dzieci w czasie przerw w nauce,
- biblioteki szkolne,
- remonty – zakres i koszty.

Maj

Informacja na temat realizacji zadania dotyczącego rewitalizacji parku
miejskiego w Sulęcinie.
5

6

7

Informacja na temat realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin”.
Kultura i sport w Gminie:
- perspektywa dalszej rozbudowy stadionu,
- działalność
klubów
sportowych
w
w tym rekreacja rodzin.

Gminie

Sulęcin,

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu pracy za 2018 rok.

Czerwiec

Wrzesień

Październik

Plan pracy Komisji może być modyfikowany w zależności od potrzeb za zgodą Rady.
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/290/18
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 31 stycznia 2018 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE NA 2018 r.
Lp.

1.

Zakres i tematyka posiedzenia

Opracowanie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady w Sulęcinie
na 2018 r.

Termin
posiedzenia

Funkcja osoby
kontrolowanej

styczeń 2018 r.

Odpowiedzialna
Komisja Rewizyjna

Opracowanie informacji z działalności Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Sulęcinie w 2017r.
2.

Kontrola realizacji zadań Sekretarza Gminy wynikających z regulaminu
organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sulęcinie.

Rady Miejskiej
luty 2018 r.

Sekretarz Gminy

marzec 2018 r.

Dyrektor OPS

- kontrola ewidencji i realizacji uchwał Rady Miejskiej w 2017r.
- kontrola ewidencji skarg na Burmistrza Miasta.
- kontrola prowadzenia ewidencji stanu mienia UMiG Sulęcin
3.

Kontrola działalności finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sulęcinie w 2017 r.

w Sulęcinie

- kontrola ewidencji i gospodarowania mieniem przez OPS w Sulęcinie w
2017 r.
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4.

Kontrola realizacji zadań Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych

kwiecień 2018 r.

Naczelnik Wydziału
OKS

- kontrola ewidencji wydanych decyzji administracyjnych w oparciu o
USysOś
- kontrola podziału środków budżetowych dla szkół w ramach subwencji
oświatowej na każdy rok kalendarzowy.
- kontrola
współdziałania
z
organizacjami
pozarządowymi
(stowarzyszenia), w tym analiza wybranych ofert i sprawozdań z
realizacji zadań w ramach konkursów realizowanych przez Burmistrza
w 2017 roku.
5.

6.

Kontrola działalności finansowej i gospodarowanie mieniem w 2017 roku
SP – w Trzemesznie Lub. i SP – w Wędrzynie , SP w Sulęcinie , w
Gimnazjum w Sulęcinie oraz w Przedszkolach Nr 1 i Nr 2 w Sulęcinie.

kwiecień 2018 r.

Dyrektorzy szkół

maj 2018 r.

Przedszkoli Nr 1 i Nr 2

Kontrola działalności finansowej Gminy za 2017 rok - sprawozdanie z
wykonania budżetu za 2017 r. - sprawozdanie z rocznego wykonania
WPF w 2017 r.

czerwiec 2018 r.

Skarbnik Gminy
Burmistrz Sulęcina

analiza informacji o stanie mienia komunalnego w 2017 r.
zapoznanie się z opinią RIO z wykonania budżetu Gminy za 2017 r. oraz
informacji o stanie mienia Gminy.
przygotowanie wniosku dotyczącego „absolutorium” za 2017 r.
7.

Kontrola realizacji działań nadzorczych Burmistrza nad działalnością
finansową i gospodarowaniem mieniem Sp. Z o.o. ZUK., Sp. z o.o.
Komunalnik, SOK w 2017 r. , Sp. Z o.o. ZWiK.
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Burmistrz
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8.

Kontrola i ocena przygotowań szkół i placówek oświatowych do roku
nowego szkolnego 2018 – 2019

sierpień 2018 r.

Dyrektorzy

9.

Analiza informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r.

wrzesień 2018 r.

Skarbnik Gminy

10.

Kontrola działalności statutowej i finansowej ZGM za 2017 r.

październik 2018 r.

Kierownik ZGM

11.

Kontrola realizacji zadań referatu Promocji i Rozwoju Gospodarczego
UMiG

listopad 2018 r.

Naczelnik wydziału

- kontrola ewidencji prowadzonych projektów współfinansowanych
z środków pomocowych w 2017r.
- kontrola planowania i zakupu środków promocyjnych w 2017 r.
12.

Przeprowadzanie kontroli interwencyjnych zleconych przez Radę
Miejską, nie objętych przyjętym planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Sulęcinie .

cały 2018 rok

13.

Rozpatrywanie skarg na Burmistrza Sulęcina i kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych .

cały 2018 rok
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