Projekt

UCHWAŁA NR …… /…./ 18
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia……………. 2018 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 gminnym (t.j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
za rok 2017 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

D.Pilarska-Mądry

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875 z późn. zm.) stałe komisje przedkładają radzie gminy sprawozdania z działalności.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do uchwały Nr / /18
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia
2018 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za rok 2017.

W 2017 roku Komisje Rady Miejskiej pracowały na podstawie planów pracy, które
zostały przyjęte przez Radę Uchwałą Nr XX/178/17 w dniu 15 marca 2017 roku. Komisje
w minionym roku odbywały swoje posiedzenia jako posiedzenia samodzielnych komisji lub
łączonych. Odbyły się następujące posiedzenia:
1. Komisja Rewizyjna 11 posiedzeń w tym:
• jedno wspólne z Komisją
Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji
Europejskiej,
• jedno wspólne z Komisją Infrastruktury i Drogownictwa oraz Komisją Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, Budżetową i Samorządu,
• dwa wspólne z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia,
• trzy wspólne z Komisją Infrastruktury i Drogownictwa,
• cztery posiedzenia samodzielne.
Komisja Rewizyjna analizowała między innymi:
• wykonanie budżetu gminy za rok 2016 w związku z tym przeprowadziła kontrolę
w zakresie /Realizacja programu „Rodzina 500 plus” w gminie Kowalewo Pom/ oraz
wydała opinię i sporządziła wniosek o udzielenie absolutorium,
• informacje na temat przygotowania, przebiegu i realizacji przetargów w 2016 roku,
• informacje o aktualnej sytuacji na rynku pracy w gminie oraz o działaniach
podejmowanych przez gminę i Powiatowy Urząd Pracy w zakresie przeciwdziałania
bezrobociu,
• informacje dotyczącą analizy gospodarki wodno-ściekowej, realizację umowy
dzierżawnej podpisanej przez Miasto-Gminę Kowalewo Pomorskie w zakresie
użytkowania obiektów gminnych przez Zakład Usług Wodnych,
• informacje na temat działania Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie oraz
realizacji środków budżetowych na ochronę przeciwpożarową.
Frekwencja Radnych podczas posiedzeń komisji wynosiła 94%.
2. Komisja Budżetowa i Samorządu 10 posiedzeń w tym:
• dwa wspólne posiedzenia z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia,
• jedno wspólne posiedzenie z Komisją Rewizyjną, Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Integracji Europejskiej oraz Infrastruktury i Drogownictwa,
• jedno wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej, Infrastruktury i Drogownictwa.
• dwa wspólne posiedzenia z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji
Europejskiej,
• cztery samodzielne posiedzenia komisji.
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zajmowała się kontynuacją konkursów:
 „Pięknej Gminy”,
 „Przywracamy Urok Naszej Gminie”,
 na „Najpiękniejszą iluminację świąteczno – noworoczną”.
W ramach prowadzonych konkursów członkowie komisji dokonywali również objazdów
w terenie. Prowadzone konkursy miały na celu poprawić estetykę w naszej gminie oraz
zaktywizować mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli mieszkaniowych.
Frekwencja Radnych podczas posiedzeń komisji wynosiła 96%.
3. Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia 11 posiedzeń w tym:
• jedno wspólne posiedzenie z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji
Europejskiej, Infrastruktury i Drogownictwa i Komisją Budżetową i Samorządu,
• jedno wspólne posiedzenie z Komisją Infrastruktury i Drogownictwa,
• dwa wspólne z Komisją Budżetową i Samorządu,
• dwa wspólne z Komisją Rewizyjną,
• pięć posiedzeń samodzielnych komisji.
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:
• informację dotyczącą imprez szkolnych i zajęć dodatkowych za rok szkolny
2015/2016.
• realizację planu celów finansowo – rzeczowego za 2016 rok,
• informacje na temat kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
oraz informacje o udzielaniu pomocy matkom samotnie wychowującym dzieci, w tym
z dziećmi niepełnosprawnymi oraz sposoby wsparcia i pomocy.
• Temat dotyczący pływalni – funkcjonowania i bieżącego utrzymania obiektów
sportowych na terenie gminy.
Frekwencja Radnych podczas posiedzeń komisji wynosiła 96%.
4. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej 11 posiedzeń
w tym:
• jedno wspólne posiedzenie z Komisją Infrastruktury i Drogownictwa, Budżetową
i Samorządu i Komisją Rewizyjną,
• jedno wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.
Infrastruktury i Drogownictwa i Komisją Budżetu i Samorządu,
• jedno wspólne posiedzenie z Komisją Rewizyjną,
• dwa wspólne z Komisją Budżetową i Samorządu,
• pięć wspólnych posiedzeń z Komisją Infrastruktury i Drogownictwa,
• jedno posiedzenie samodzielne.
Komisja Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Integracji Europejskiej analizowała
między innymi:
• informacje na temat problemów polskiej wsi w kontekście informatyzacji,
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informacje dotyczącą występowania klęsk żywiołowych w rolnictwie w Gminie
Kowalewo Pomorskie w latach 2015-2017,
informacje na temat funkcjonowania spółek wodnych w gminie,
stopień realizacji wniosków o dopłaty bezpośrednie w Gminie Kowalewo Pomorskie.

Komisja brała również udział w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Gminnej
Spółki Wodnej.
Frekwencja Radnych podczas posiedzeń komisji wynosiła 95%.
5. Komisja Infrastruktury i Drogownictwa 11 posiedzeń w tym:
jedno wspólne posiedzenie z Komisją Rewizyjną, Komisją Rozwoju Gospodarczego.
Rolnictwa i Integracji Europejskiej i Komisją Budżetu i Samorządu.
• jedno wspólne posiedzenie z Komisją Budżetową i Samorządu, Komisją Oświaty,
Kultury, Sportu i Zdrowia, Komisją Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji
Europejskiej.
• jedno wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.
• trzy wspólne posiedzenia z Komisją Rewizyjną.
• pięć wspólnych posiedzeń z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji
Europejskiej.
Komisja Infrastruktury i Drogownictwa:
Zgodnie z nazwą komisji zajmowała się ona sprawami dotyczącymi dróg - analizowała
informację na temat:
• stanu realizacji uchwały RM nr XII/102/16 w sprawie stanowiska dotyczącego
ustalenia wykazów ulic i dróg przeznaczonych do utwardzenia,
• zrealizowanych inwestycji w zakresie drogownictwa przez Gminę i Powiat w latach
2016-2017,
• zimowego utrzymania dróg w gminie Kowalewo Pomorskie.
Ponadto komisja analizowała również:
• informacje dotyczącą wystawy rolniczej AGRO-FARMA,
• realizację planu celów finansowo-rzeczowego gminy za 2016 rok,
• projekty stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2018,
• plan celów finansowo-rzeczowych gminy na 2018 rok.
•

Frekwencja Radnych podczas posiedzeń komisji wynosiła 98%.
Wszystkie Komisje realizowały swoje prace zgodnie z przyjętymi planami prac.
Podejmowane tematy i dyskusje były trafne i rzeczowe. 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.
W minionym okresie Rada Miejska obradowała również na dziewięciu Sesjach zwołanych
przez Przewodniczącego Rady Miejskiej podczas których frekwencja radnych przedstawiała
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• 100% obecność na pięciu sesjach,
•
87% obecność na dwóch sesjach,
•
94% obecność na dwóch sesjach.
Korzystając z okazji podsumowania rocznej pracy Rady Miejskiej chciałbym
podziękować Przewodniczącym wszystkich komisji za realizację postawionych przed nimi
zadań. Pragnę skierować również słowa podziękowania do Przewodniczącego Rady
Miejskiej, wszystkich Radnych, Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego za
dotychczasową współpracę.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
REWIZYJNEJ
/-/ Wojciech Małkiewicz

