-PROJEKT-

UCHWAŁA NR / / 16
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia
2016 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 j.t., poz. 1579) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
za rok 2016 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A.Jagielska

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stałe komisje
przedkładają radzie gminy sprawozdania z działalności. W związku z powyższym podjęcie
uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały Nr
z dnia ................. 2017 r.

/

/

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za rok 2016.
W 2016 roku Komisje Rady Miejskiej pracowały na podstawie planów pracy, które zostały
przyjęte przez Radę Uchwałą Nr XII/87/16 w dniu 30 marca 2016 roku.
Komisje w minionym roku odbyły następujące posiedzenia:
Komisja Rewizyjna 11 posiedzeń w tym :
· 2 wspólne z Komisją Budżetową i Samorządu.
· 4 wspólne z Komisją Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia.
· 1 wspólne z Komisją Infrastruktury i Drogownictwa oraz Komisją Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Integracji Europejskiej.
· 1 wspólne z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisją Budżetową i Samorządu.
· 3 posiedzenia samodzielne.
Komisja Budżetowa i Samorządu 10 posiedzeń w tym:
· 3 wspólne z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.
· 1 wspólne z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisją Rewizyjną.
· 1 wspólne z Komisją Infrastruktury i Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i
Integracji Europejskiej.
· 2 wspólne z Komisją Rewizyjną.
· 3 posiedzenia samodzielne.
Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia 11 posiedzeń w tym:
· 3 wspólne z komisją Budżetową i Samorządu.
· 5 wspólnych z Komisją Rewizyjną.
· 3 posiedzenia samodzielne.
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej 11 posiedzeń w tym:
· 6 wspólnie z Komisją Infrastruktury i Drogownictwa.
· 1 wspólne z Komisją Rewizyjną oraz Komisją Infrastruktury i Drogownictwa.
· 4 posiedzenia samodzielne.
Komisja Infrastruktury i Drogownictwa 11 posiedzeń w tym:
· 6 wspólnie z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej.
· 1 wspólne z Komisją Rewizyjną i Komisją Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji
Europejskiej.
· 1 wspólne z Komisją Budżetową i Samorządu.
· 3 posiedzenia samodzielne.

-2Tematyka posiedzeń poszczególnych komisji była różnorodna.
Komisja Rewizyjna analizowała między innymi:
• informacje na temat przygotowania, przebiegu i realizacji przetargów w 2015 roku,
•

prace komisji mieszkaniowej,

•

informacje na temat działania Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie oraz realizacji
środków budżetowych na ochronę przeciwpożarową,

•

sprawozdanie z wykonania planu celów finansowo- rzeczowych gminy za 2015 rok oraz
sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury.
Wydała opinie o wykonaniu budżetu, sprawozdaniu finansowym o informacji o stanie
mienia komunalnego oraz zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium.

Komisja Oświaty Kultury, Sportu i Zdrowia również pracowała zgodnie z przyjętym planem
pracy. Komisja na swych posiedzeniach większość czasu poświęciła oświacie i jej problemom.
Komisja analizowała między innymi:
• środki UE na realizację programów edukacyjnych, sportowych, kulturalnych,
• funkcjonowanie i bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy,
• działalność instytucji kultury i bibliotek,
• skutki łagodzenia bezrobocia.
Komisja również na bieżąco omawiała sprawy związane z reformą oświaty.
Tematyka Komisji Budżetowej i Samorządu była różnorodna. Komisja przede wszystkim
zajmowała się kontynuacją konkursów:
• na „Najpiękniej ukwiecony balkon w mieście”,
• na „Najpiękniejszą iluminację świąteczno-noworoczną”,
• „Piękna Gmina”,
• „Przywracamy Urok Naszej Gminie”.
Komisja Infrastruktury i Drogownictwa głównie zajmowała się sprawami dotyczącymi dróg.
Komisja dokonała oceny wszystkich zgłoszeń dróg z sołectw i po objeździe podjęła stanowisko
dotyczące ustalenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia. Następnie Rada Miejska
podczas XII Sesji w dniu 30 marca 2016 roku podjęła uchwałę Nr XII/102/16 w sprawie stanowiska
dotyczącego ustalenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia.
Ponadto komisja między innymi analizowała również:
• informacje na temat stanu dróg w gminie, oraz środków na ich utrzymanie,
• informacje dotyczącą wystawy rolniczej AGRO-FARMA.
Komisja również oceniła realizację wniosków wysuniętych podczas wspólnego posiedzenia komisji
w dniu 13.05.2015 r oraz pozostałych wniosków.
Komisja Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Integracji Europejskiej analizowała między
innymi informacje dotyczące:
• szkód w rolnictwie wyrządzonych przez zwierzynę leśną,
• funkcjonowania spółek wodnych na terenie gminy,
• odnawialnych źródeł energii – sposoby wykorzystania i możliwości finansowania na terenie
gminy.

-3Komisja podczas wyjazdowego posiedzenia wspólnie z komisją Infrastruktury i Drogownictwa oraz
z sołtysami odwiedziła biogazownię w Starorypinie. Wszyscy radni z komisji wzięli również udział
w Walnym Zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej. Członkowie komisji byli również obecni na
posiedzeniach Izby Rolniczej.
Ponadto wszystkie komisje Rady Miejskiej podczas swoich posiedzeń omawiały:
• sprawozdanie z wykonania planu celów finansowo-rzeczowych za 2015 rok,
• stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2017,
• budżet gminy na 2017 rok - projekt planu celów rzeczowo- finansowych gminy oraz
wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2027. Zapoznawały się również
z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Wszystkie Komisje realizowały swoje prace zgodnie z przyjętymi planami na 2016 rok.
Frekwencja Radnych podczas Komisji RM była prawie 100%. Ponadto wszystkie Komisje na
swych posiedzeniach opiniowały materiały sesyjne, oraz zapoznawały się z projektami uchwał
będącymi przedmiotem ich podjęcia oraz rozpatrywały sprawy przekazane przez Burmistrza
i Radę Miejską.
Radni na posiedzeniach zgłaszali wnioski i postulaty, na które otrzymywali odpowiedzi
bezpośrednio podczas posiedzeń. Burmistrz oraz pracownicy Urzędu Miejskiego obecni na
posiedzeniach na bieżąco informowali o podejmowanych działaniach w Gminie.
Pragnę skierować słowa podziękowania do wszystkich Radnych, Burmistrza
i pracowników Urzędu Miejskiego za dotychczasową owocną współpracę. Dzięki zaangażowaniu
tych wszystkich osób plany pracy Komisji Rady Miejskiej na 2016 rok zostały w pełni
zrealizowane.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
REWIZYJNEJ
/-/ Wojciech Małkiewicz

