
UCHWAŁA NR XXXIV/316/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Drezdenku na 2017 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2016.446 ze 
zm.) oraz § 67 ust. 1 Uchwały Nr  X/81/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2003r. w sprawie 
Statutu Gminy Drezdenko (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego Nr 40 z 2003r. ze zm.) Rada Miejska w Drezdenku 
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drezdenku na 2017 rok, który stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się plan pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Drezdenku na 2017 rok, który stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady 
Miejskiej w Drezdenku na 2017 rok, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się plan pracy Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz 
Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Drezdenku na 2017 rok, który stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Drezdenku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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PLAN PRACY 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drezdenku 

na 2017 rok 

 

TERMIN/OKRES  TEMATYKA POSIEDZEŃ 
Styczeń 

 
 

1.  Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji za 2016 rok 
2.     Kontrola przyznawania i rozliczania dotacji dla stowarzyszeń  
i organizacji pozarządowych w 2016 roku. 

Luty Kontrola dokumentacji przeprowadzonych w 2016 r.- przetargów na  
zadania inwestycyjne realizowane na terenie Gminy Drezdenko w roku 
2016. 

Marzec Analiza protokołów pokontrolnych dotyczących kontroli jednostek 
organizacyjnych Urzędu Miejskiego w roku 2016. 

Kwiecień Analiza sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy za rok 
2016. 

Maj Przygotowanie wniosku absolutoryjnego. 

Wrzesień 1.Analiza informacji o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku 
2.Wnioski komisji do budżetu na rok 2018. 

Październik Kontrola realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie na rok 2017. 

Grudzień 

 
1.Sporzadzenie opinii o projekcie budżetu Gminy na rok 2018. 
2.Przygotowanie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 

Cały rok Rozpatrywanie skarg na działalność Burmistrza Drezdenka i kierowników 
jednostek organizacyjnych. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

                                                                            /-/ Sebastian Dukaczewski 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/316/2016

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 14 grudnia 2016 r.
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 PLAN PRACY  
KOMISJI BUDŻETOWEJ  RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU NA 2017 ROK 

TERMIN TEMATYKA ODPOWIEDZIALNI 
STYCZEŃ 1. Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2016. 

2. Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów na sesję. 
Burmistrz, osoby związane  
z omawianymi materiałami 

LUTY 1. Informacja na temat umorzeń i ściągalności podatków za rok 2016. 
2. Oświetlenie uliczne – koszty oświetlenia za 2016 rok oraz planowane 

remonty związane z oświetleniem ulicznym w roku 2017. 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów na sesję. 

Burmistrz, osoby związane  

z omawianymi materiałami 

MARZEC 1. Informacja Urzędu Miejskiego na temat pozyskania środków 
pozabudżetowych – Fundusze Unii Europejskiej. 

2. Ocena stanu mieszkaniowego zasobu gminy (lokale mieszkaniowe i 
handlowe) oraz zarządzanych wspólnot mieszkaniowych - potrzeby 
remontowo - modernizacyjne i plan remontów na rok 2017. Gospodarka 
finansowa zasobami komunalnymi; dochody i zadłużenia oraz działania w 
zakresie skutecznego ściągania należności. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów na sesję. 

Burmistrz, osoby związane  
z omawianymi materiałami 
Prezes Spółki 

KWIECIEŃ 1. Sprawozdanie finansowe Centrum Promocji Kultury za rok 2016 rok. 
2. Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów na sesję. 

Dyrektor CPK 
Burmistrz, osoby związane  
z omawianymi materiałami 

MAJ 1. Sprawozdanie z funkcjonowanie gazety samorządowej w aspekcie 
finansowym. 

2. Sprawozdanie finansowe Muzeum Puszczy Drawskiej  i Noteckiej za rok 2016. 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów na sesję. 

Redakcja Gazety 
Drezdeneckiej 
Dyrektor Muzeum 
 
Burmistrz, osoby związane  
z omawianymi materiałami 

CZERWIEC 1. Analiza wykonania budżetu Gminy za 2016 rok 
2. Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej za rok 2016. 
3. Lokalne Kluby Sportowe – sytuacja finansowa, pomoc ze strony Gminy – 

spotkanie z Prezesami Klubów 
4. Bieżąca informacja z realizacji budżetu przez gminne jednostki 

oświatowe. Informacja o planach remontowych w placówkach 
oświatowych w okresie wakacji. Koszty kształcenia jednego ucznia w 
poszczególnych typach placówek oświatowych w 2017 roku. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów na sesję. 

Burmistrz, osoby związane  
z materiałami na sesję 
Dyrektor MGZO 
Dyrektor Biblioteki 

LIPIEC/SIERPIEŃ Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów na sesję. Burmistrz, osoby związane  
z omawianymi materiałami 

WRZESIEŃ 1. Informacja o realizacji zobowiązań podatkowych oraz opłat od osób 
prawnych i fizycznych za I półrocze 2017 roku oraz działaniach 
podejmowanych przez Gminę w celu poprawy ściągalności zadłużeń. 

2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku  
3. Rozpatrzenie pozostałych materiałów na sesję. 

 
Burmistrz, osoby związane   
z materiałami na sesję, 

 

PAŹDZIERNIK 1. Analiza stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2018.  
2. Informacja w zakresie skierowanych do Burmistrza wniosków do budżetu 

na rok 2018.  
3. Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów na sesję. 

Burmistrz, osoby związane   
z materiałami na sesję, 

 

LISTOPAD  1. Ocena działań inwestycyjnych w roku 2017. 
2. Informacja na temat wniosków nie uwzględnionych w projekcie budżetu 

na rok 2018. 
3. Rozpatrzenie projektów uchwał i materiałów na sesję. 

Burmistrz, osoby związane   
z materiałami na sesję. 

 

GRUDZIEŃ 1. Opiniowanie projektu budżetu na 2018 rok.  
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok. 
3. Rozpatrzenie pozostałych materiałów na sesję. 

 

Burmistrz, osoby związane   
z materiałami na sesję. 

 

Stałymi punktami prac komisji jest omawianie materiałów sesyjnych a także bieżące sprawy związane ze zmianami 

budżetu.Termin oraz tematyka posiedzenia zawarta w ramowym planie pracy, może być zweryfikowana na skutek potrzeb 

wynikających z bieżącej działalności.        

Przewodniczący Komisji  

/-/ Krzysztof Siuda  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/316/2016

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 14 grudnia 2016 r.
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Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady 
Miejskiej w Drezdenku na 2017 rok 

Styczeń 

- Informacja na temat stanu obiektów przedszkolnych. 

- Przyjęcie projektów uchwał na sesję. 

- Sprawozdanie z działalności komisji za 2016 rok. 

Luty 

- Prezentacje działalności gminnych instytucji kultury (Centrum Promocji Kultury, 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej). 

- Przyjęcie projektów uchwał na sesję. 

Marzec 

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pożytku 

publicznego- sprawozdania. 

- Przyjęcie projektów uchwał na sesję. 

Kwiecień 

- Sprawozdanie OPS w Drezdenku z działalności za 2016 rok i przedstawienie 

zamierzeń na rok 2017. 

- Spotkanie z drezdeneckimi twórcami kultury. 

- Przyjęcie projektów uchwał na sesję. 

Maj 

- Analiza realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2016 rok. 

- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani za 2016 

rok. 

-Przyjęcie projektów uchwał na sesję. 

Czerwiec 

- Przygotowanie miasta i gminy do sezonu turystycznego. 

- Ocena funkcjonowania i stanu technicznego hali sportowej. 

- Analiza działalności klubów sportowych. 

- Propozycje organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (Biblioteka 

Publiczna Miasta i Gminy). 

- Przyjęcie projektów uchwał na sesję. 

Lipiec/sierpień 

- Przyjęcie projektów uchwał na sesję. 

- Stan obiektów oświatowych - komisja objazdowa. 

Wrzesień 

- Stan opieki zdrowotnej. 

- Przyjęcie projektów uchwał na sesję. 

Październik 

- Stan oświaty w mieście i gminie. 

- Przyjęcie projektów uchwał na sesję. 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/316/2016

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 14 grudnia 2016 r.
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Listopad 

- Przyjęcie projektów uchwał na sesję 

Grudzień 

- Przygotowanie do wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży (Biblioteka Publiczna 

Miasta i Gminy). 

- Przyjęcie budżetu na 2018 rok. 

- Przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok. 

- Przyjęcie projektów uchwał na sesję. 

Przewodnicząca komisji  

/-/ Katarzyna Czerwińska  

 

 

Stałymi punktami prac komisji jest omawianie materiałów sesyjnych a także bieżące sprawy związane 

ze zmianami budżetu. Termin oraz tematyka posiedzenia zawarta w ramowym planie pracy, może być 

zweryfikowana na skutek potrzeb wynikających z bieżącej działalności.  
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Plan pracy Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz 
Ochrony Przeciwpożarowej RM w Drezdenku na rok 2017 

Termin                                Tematyka 

Styczeń  • Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
miasta i gminy za rok 2016. 
• Przyjęcie sprawozdania z prac komisji za rok 2016. 
• Rozpatrzenie materiałów, wniosków i uchwał na sesję. 

Luty  • Ochrona środowiska w gminie – stan i zamierzenia. 
• Rozpatrzenie materiałów, wniosków i uchwał na sesję. 

Marzec  • Omówienie stanu nawierzchni dróg i chodników w gminie Drezdenko. 
• Sprawozdanie z utrzymania zimowego dróg i chodników na terenie 
miasta i gminy. 
• Informacja z utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich. 
• Rozpatrzenie materiałów, wniosków i uchwał na sesję. 

Kwiecień  • Sprawozdanie - informacja o stanie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego na terenie gminy. 
• Rozpatrzenie materiałów, wniosków i uchwał na sesję. 

Maj  • Stan czystości w mieście -kontrola targowiska, skwerów i zieleńców. 
• Rozpatrzenie materiałów, wniosków i uchwał na sesję. 

Czerwiec  • Ocena stanu przygotowań do sezonu turystycznego. 
• Przegląd infrastruktury turystycznej pod względem bezpieczeństwa 
oraz stan sanitarno-epidemiologiczny. 
• Rozpatrzenie materiałów, wniosków i uchwał na sesję. 

Lipiec i sierpień • Rozpatrzenie materiałów, wniosków i uchwał na sesję. 

Wrzesień • Działalność PGKiM - zaawansowanie umów na odbiór nieczystości 
stałych i ciekłych, sortowanie śmieci. 
• Wnioski komisji do budżetu na rok 2017. 
• Rozpatrzenie materiałów, wniosków i uchwał na sesję. 

Październik • Stan i utrzymanie cmentarzy na terenie miasta i gminy. 
• Rozpatrzenie materiałów, wniosków i uchwał na sesję. 

Listopad • Stan przygotowań do zimowego utrzymania dróg i chodników. 
• Stan dróg gminnych- wykonane remonty, poprawa stanu istniejących, 
budowa nowych. 
 • Rozpatrzenie materiałów, wniosków i uchwał na sesję. 

Grudzień  • Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2018. 
• Rozpatrzenie materiałów, wniosków i uchwał na sesję. 

Termin oraz tematyka zawarta w planie ramowym pracy, może być zmieniona na skutek potrzeb 
wynikających z bieżącej działalności 
 

                                                                                            Przewodniczący Komisji 
 

                                                                                 /-/ Dariusz Paluszkiewicz  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/316/2016

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 14 grudnia 2016 r.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z § 67 ust. 2 Uchwały Nr X/81/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2003r. w sprawie

Statutu Gminy Drezdenko (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego Nr 40 z 2003r. ze zm.) stałe komisje Rady Miejskiej

w Drezdenku działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie Miejskiej do końca roku

poprzedzająceho rok objęty planem. W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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