UCHWAŁA NR V/42/2019
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słubicach oraz
przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Słubicach na rok 2019.
Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U.2018 r., poz.994, ze zmianami) i § 75 ust. 2 i § 102 ust. 1 uchwały nr LVII/450/2019 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 25 paździenika 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Słubice, (tj. Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 , poz.2434 ze zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słubicach na rok
2019 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Przyjmuje się plany pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Słubicach na rok 2019
1) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Słubicach stanowiący załącznik nr 2 do
uchwały,
2) Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Słubicach stanowiący załącznik nr 3 do
uchwały,
3) Komisji Sfery Socjalnej Rady Miejskiej w Słubicach stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
2. Plany pracy Komisji stałych mogą być aktualizowane w razie potrzeb.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Słubicach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Grzegorz Cholewczyński
:
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/42/2019
Rady

Miejskiej

w Słubicach

z dnia 28 lutego 2019 r.
Styczeń – Grudzień – praca stała komisji wg planu pracy.
Udział członków komisji w sesji RM w Słubicach.
Kontrole doraźne według odrębnych ustaleń Rady Miejskiej w Słubicach.
Styczeń - Luty
1. Propozycje do planu pracy komisji.
2. Uchwalenie planu pracy komisji na rok 2019.
Marzec
1. Kontrola wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku.
2. Analiza wykonania dochodów podatkowych za 2018 rok oraz stanu zaległości podatkowych
na dzień 31 grudnia 2018 roku.
3. Udział w szkoleniu radnych.
Kwiecień
1. Kontrola wydatków budżetowych na cele NGO na podstawie sprawozdania z działalności
organizacji pozarządowych i udzielonych dotacji z budżetu Gminy Słubice w roku 2018.
2. Analiza dokumentów pod kątem wydania opinii w sprawie wykonania budżetu za rok 2018.
Maj/czerwiec
1. Wydanie opinii do sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2018 rok.
2. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Słubic.
Lipiec przerwa urlopowa.
Sierpień
Przygotowanie placówek szkolnych do realizacji nowego roku szkolnego – wizyta
w wybranych jednostkach.
Wrzesień
Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku oraz
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice.
Październik/Listopad
1. Analiza informacji wydziału inwestycji i ochrony środowiska o stanie inwestycji gminnych.
2. Analiza realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres I półrocza 2019 r.
3. Propozycje do projektu budżetu na 2020 rok.
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Grudzień
1. Opracowanie planu pracy i planu kontroli na 2020 rok.
2. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2020.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/42/2019
Rady

Miejskiej

w Słubicach

z dnia 28 lutego 2019 r.
Roczny Plan Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Na 2019 rok.
I kwartał 2019 r.
1. Omówienie instytucji Skargi jako przedmiotu działania Komisji na podstawie Ustawy z dnia
8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm.), ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096 z późn.
zm.),
2. Rozpatrzenie i wydanie opinii nt. skarg wniosków i petycji, które zostały przekazane do
Komisji przez Przewodniczącego Rady Miasta ;
3. Sprawy różne.
II kwartał 2019 r.
1. Omówienie instytucji Wniosku jako przedmiotu działania Komisji na podstawie Ustawy
z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm.), ustawy
z dnia

14 czerwca

1960 r.

Kodeks

postępowania

administracyjnego

(Dz. U.

2018,

poz. 2096 z późn. zm.),
2. Rozpatrzenie i wydanie opinii nt. skarg wniosków i petycji, które zostały przekazane do
Komisji przez Przewodniczącego Rady Miasta ;
3. Sprawy różne.
III kwartał 2019 r.
1. Omówienie instytucji Petycji jako przedmiotu działania Komisji na podstawie Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm.), ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018, poz. 870 z późn. zm.),
2. Rozpatrzenie i wydanie opinii nt. skarg wniosków i petycji, które zostały przekazane do
Komisji przez Przewodniczącego Rady Miasta ;
3. Omówienie i analiza rozpatrzonych przez Komisję - skarg wniosków i petycji w okresie dwóch
kwartałów roku 2019;
4. Sprawy różne.
IV kwartał 2019 r.
1. Przyjęcie Planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020;
2. Rozpatrzenie i wydanie opinii nt. skarg wniosków i petycji, które zostały przekazane do
Komisji przez Przewodniczącego Rady Miasta ;
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3. Omówienie i analiza rozpatrzonych przez Komisję - skarg wniosków i petycji w okresie
czterech kwartałów roku 2019;
4. Sprawy różne.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/42/2019
Rady

Miejskiej

w Słubicach

z dnia 28 lutego 2019 r.

Plan
Komisji
na 2019 rok.

Rozwoju

Gospodarczego

Rady

Miejskiej

pracy
w Słubicach

Luty
•Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej
•Informacja SMOK na temat działalności kulturalnej własnej oraz podmiotów zewnętrznych
wykorzystujących zasoby lokalowe SMOK
•Informacja Biura Promocji i Współpracy Zagranicznej na temat Słubicko-Frankfurckiego
Planu Działania na lata 2020-2030 ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy utworzenia
punktu informacyjnego dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych naszym regionem.
•Plan pracy komisji na rok 2019
•Bieżące sprawy Komisji, wolne wnioski, zapytania
Marzec
•Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej
•Informacja PUK i właściwego wydziału UM w Słubicach na temat gospodarki odpadami na
terenie gminy Słubice. Szczegółowa informacja o rezultatach wdrożenia uchwał XX/178/2016,
XX/180/2016, XX/181/2016 z późniejszymi zmianani oraz uchwały XX/182/2016; analiza
i wnioski w sprawie orzeczenia SKO dot. deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów
komunalnych składanych przez wspólnoty mieszkaniowe.
•Bieżące sprawy Komisji, wolne wnioski, zapytania
Kwiecień
•Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej
•Informacja ZUWŚ na temat planu rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na
terenie Gminy Słubice.
•Informacja OPS – plan na 2019 r. oraz zapytanie o plan działań wieloletnich; informacja
o możliwościach weryfikacji zasadności wypłacanych świadczeń
•Budżet obywatelski 2020
•Bieżące sprawy Komisji, wolne wnioski, zapytania
Maj
•Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej
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•Informacja SOSiR na temat działań podjętych w roku 2018 i plany na kolejne lata; dyskusja
na temat możliwych działań SOSiR i spółek z udziałem Gminy Słubice na rzecz integracji
i wzmocnienia współpracy lokalnych oragnizacji pozarządowych.
•Informacja SOSiR na temat rewitalizacji stawu przy boiskach bocznych
•Bieżące sprawy Komisji, wolne wnioski, zapytania
Czerwiec
•Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej
•Sprawozdanie ZAMK za rok 2018; informacja na temat stanu mienia komunalnego oraz
perspektywa rozwoju zasobów mieszkalnictwa komunalnego
•Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2018
•Absolutorium dla Burmistrza za 2018 rok
•Bieżące sprawy Komisji, wolne wnioski, zapytania
Lipiec – przerwa wakacyjna
Sierpień
•Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej
•Stan przygotowania gminnych placówek oświatowych do nowego roku szkolnego
2019/2020; informacja o prognozach demograficznych w kontekście planu budowy szkoły
w Kunowicach oraz przedszkola w północnej części Słubic
•Bieżące sprawy Komisji, wolne wnioski, zapytania
Wrzesień
•Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej
•Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
•Informacja na temat stanu melioracji i urządzeń melioracyjnych oraz kanalizacji deszczowej
w gminie
•Bieżące sprawy Komisji, wolne wnioski, zapytania
Październik
•Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej
•Stan realizacji inwestycji gminnych.
•Perspektywa budżetowa gminy na rok 2020
•Bieżące sprawy Komisji, wolne wnioski, zapytania
Listopad
•Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej
•Opinia do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na 2020 r.
•Informacja o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na gminne programy
termomodernizacji i wymiany instalacji grzewczych dla osób prywatnych

Id: AD1AB154-B93A-456D-8F4D-D6CD7564FF1B. Uchwalony

Strona 2

•Bieżące sprawy Komisji, wolne wnioski, zapytania
Grudzień
•Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej
•Uchwalenie planów pracy komisji na rok 2020
•Budżet Gminy na rok 2020
•Bieżące sprawy Komisji, wolne wnioski, zapytania
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/42/2019
Rady

Miejskiej

w Słubicach

z dnia 28 lutego 2019 r.

Plan
pracy
Styczeń
Marzec
(sesja
Sierpień
Październik
Listopad
Grudzień

Komisji

Sfery

Socjalnej

na

rok
2019
(sesja 31 stycznia)

28 marca)
(sesja 29 sierpnia)
(sesja 24 października)
(sesja 28 listopada)
(sesja 24 grudnia)

- Zapoznanie się z problemami opieki społecznej.
- Zapoznanie się z działalnością i oczekiwaniami organizacji pozarządowych.
- Informacje dotyczące zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
- Opiniowanie materiałów na sesję.
Luty
(sesja 28 luty)
- Opracowanie planu pracy na 2019 rok.
- Informacje dotyczące funkcjonowania i rozwoju SP w Kunowicach – spotkanie
z dyrektorem ZAO .
- Opiniowanie materiałów na sesję.

-

Marzec
(sesja 28 marca)
Zmiany związane z gospodarką śmieciową – spotkanie z prezesem PUK.

.

- Działania promocyjne na rzecz gminy i miasta na rok 2019-informacja biura promocji.
- Opiniowanie materiałów na sesję.
Kwiecień

(sesja 25 kwietnia)

- Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki za 2018 rok.
- Funkcjonowanie szkół, świetlic i bibliotek (spotkania w wybranych placówkach).
- Informacje dotyczące bieżącej działalności SMOK i Biblioteki.
Maj

(sesja 9 i 30 maja)

- Lustracja placów zabaw dla dzieci.
- Udział radnych w obchodach świąt państwowych w maju.
- Informacje i dyskusja na temat założeń programowych "Akcja lato 2019."
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-

Opiniowanie materiałów na sesję.
Czerwiec

(sesja 27 czerwca)

-

Dyskusja nas sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy za rok 2018.

-

Informacje o działalności jednostek samorządowych za rok 2018.

-

Uczestnictwo radnych w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w placówkach
oświatowych.

-

Opiniowanie materiałów na sesję.
Lipiec - przerwa wakacyjna
---------------------------------------------

-

Sierpień
(sesja 29 sierpnia)
Przegląd placówek oświatowych przed rozpoczęciem roku szkolnego.

-

Podsumowanie działań projektowych i osiągnięć placówek oświatowych w gminie.

-

Opiniowanie materiałów na sesję.
Wrzesień

(sesja 26 września)

- Udział członków komisji w inauguracji nowego roku szkolnego.
-

Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018r.

-

Informacje związane z problemami i oczekiwaniami sołectw.

-

Opiniowanie materiałów na sesję.

-

Październik
(sesja 24 października)
Doradztwo zawodowe w szkołach – informacje ZAO.

-

Informacje dotyczące działalności opieki społecznej – spotkanie z kierownik OPS.

-

Opiniowanie materiałów na sesję.

Listopad
(sesja 28 listopada)
- Udział w uroczystościach z okazji 101 - lecia odzyskania Niepodległości.
- Opiniowanie materiałów na sesję.
Grudzień
(sesja 24 grudnia)
- Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz
projektu budżetu miasta na 2020 rok z uwzględnieniem autopoprawek
Burmistrza Słubic i zgłoszonych wniosków Komisji Rady Miejskiej.
- Opiniowanie materiałów na sesję.

Id: AD1AB154-B93A-456D-8F4D-D6CD7564FF1B. Uchwalony

Strona 2

