
Uchwała Nr XIX
Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 4 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej 
Trzcianki na I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm. ) w związku z § 38 ust.1 statutu gminy 
Trzcianka, uchwalonego uchwałą Nr XLIII/275/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 
11 kwietnia 2013 r. (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 20 maja 2013 r. poz. 3606 ze zm.) Rada 
Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki na I 
półrocze 2016 r., jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym komisji stałych.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

 

Załącznik
 do uchwały Nr …………
  Rady Miejskiej Trzcianki 

                     z dnia …………………..

Plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki

 na I półrocze 2016 roku



Komisja Rewizyjna

Styczeń
1. Kontrola zasadności wydatków na promocję gminy za rok 2015 r.
2. Sprawy wniesione do komisji.

Luty
1. Kontrola  działalności   statutowej  i  finansowej  w  sołectwach  Łomnica, 

Stobno  i Wrząca.
2. Sprawy wniesione do komisji.

Marzec
1. Kontrola działalności  statutowej i finansowej w sołectwach Biała  i Radolin.
2. Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień
1. Kontrola zarządzeń Burmistrza Trzcianki w sprawie zmiany budżetu gminy 

Trzcianka na rok 2015.
2. Sprawy wniesione do komisji.

Maj
1. Kontrola  przedłożonych  materiałów  celem  wypracowania  opinii 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Trzcianka za rok 2015.

2. Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec
1. Wypracowanie  opinii  do  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  gminy 

Trzcianka za 2015 rok.
2. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Trzcianki za 

rok 2015.

3. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze.

4. Sprawy skierowane do komisji. 

Komisja Gospodarcza   

Styczeń

1. Plan  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  gminy  Trzcianka   -  spotkanie 
z autorami opracowania.



2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

3. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.

4. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

5. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

6. Wolne wnioski i zapytania.

Luty

1. Budowa krytej pływalni w Trzciance. 

2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

3. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.

4. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

5. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

6.  Wolne wnioski i zapytania.

Marzec

1.  Analiza  aktualności  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków 
Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Trzcianka  i  miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy.

2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

3. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.

4. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

5. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

6. Wolne wnioski i zapytania.

Kwiecień

1.  Stan komunalnej infrastruktury technicznej na terenie miasta i gminy 
oraz potrzeby w tym zakresie.

2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

3. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.

4. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

5. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.



6. Wolne wnioski i zapytania.

Maj

1. Układ komunikacyjny miasta Trzcianki. 

2. Budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy.

3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

4. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.

5. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

6. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

7. Wolne wnioski i zapytania.

Czerwiec

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015 – absolutorium.

2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

3. Zapoznanie się ze sprawami wniesionymi do komisji.

4. Informacja o realizacji wniosków Komisji Gospodarczej.

5. Bieżąca informacja o prowadzonych inwestycjach na terenie gminy.

6. Wolne wnioski i zapytania.

Komisja Spraw Społecznych                                                                

Styczeń
1. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2016 r.
2. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

3. Sprawy wniesione do komisji.
Luty
1. Informacja o mieszkaniach komunalnych w gminnie Trzcianka. 

2. Zapoznanie się z procedurą przydzielania mieszkań komunalnych na podstawie 
konkretnego przykładu. Wytypowanie członków komisji do pracy w doraźnej 
Społecznej  Komisji  Mieszkaniowej  opiniującej  listy  przydziału  lokali 
mieszkalnych i lokali socjalnych na 2016 r.

3. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.



4. Sprawy wniesione do komisji.

Marzec

1. Informacja  dotycząca  funkcjonowania  Powiatowego  Urzędu  Pracy  –  stan 
bezrobocia, realizowane zadania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.

2. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

3. Sprawy wniesione do komisji.

Kwiecień

1. Funkcjonowanie świetlic dla dzieci i młodzieży na terenie wsi.

2.  Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

3.  Sprawy wniesione do komisji.

Maj

1. Likwidacji barier architektonicznych w mieście i gminie Trzcianka, analiza 
potrzeb w tym zakresie

2. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.

3. Sprawy wniesione do komisji.

Czerwiec

1. Wypracowanie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy  Trzcianka  
za rok 2015.

2. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2016 roku. 

3. Analiza, opiniowanie otrzymanych projektów uchwał Rady Miejskiej 
Trzcianki. 

4. Sprawy wniesione do komisji.

Komisja Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji

Luty



1. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2016 r.
2. Wytypowanie radnych do pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
3. Bezpieczeństwo na terenie gminy Trzcianka.
4. Analiza materiałów na sesję.
5. Sprawy wniesione do komisji.
6. Wnioski komisji i ich realizacja.

Marzec
1. Pływalnia – funkcjonalność i lokalizacja.
2. Analiza materiałów na sesję.
3. Sprawy wniesione do komisji.
4. Wnioski komisji i ich realizacja.

Kwiecień
1. Docelowe zagospodarowanie terenów gminnych przy jeziorze Sarcz. 
2. Analiza materiałów na sesję.
3. Sprawy wniesione do komisji.
4. Wnioski komisji i ich realizacja.

Maj
1. Strategia promocji gminy Trzcianka na najbliższe lata. 
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 
3. Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy wniesione do komisji.
5. Wnioski komisji i ich realizacja.

Czerwiec
1. Ocena przygotowania do sezonu letniego jednostek kultury funkcjonujących 
    na terenie gminy. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. 
2. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2016 r.
3. Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy wniesione do komisji.
5. Wnioski komisji i ich realizacja. 

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi 

Styczeń
1. Opracowanie planu pracy na I półrocze 2016 r.
2. Dyskusja na temat wyemitowania obligacji komunalnych w celu realizacji
    zadań zapisanych w WPI.
3. Analiza materiałów na sesję.



4. Sprawy wniesione do komisji.
5. Wnioski komisji i ich realizacja.

Luty
1. Informacja z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  
    zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcianka za 2015 rok.
2. Analiza realizacji uchwały dot. utrzymania czystości i porządku na terenie  

gminy Trzcianka. 
3. Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy wniesione do komisji.
5. Wnioski komisji i ich realizacja.

Marzec
1. Analiza stanu dróg i urządzeń melioracyjnych w gminie Trzcianka.
2. Organizacja dożynek gminnych i konkursu „Piękna Wieś”. 
3. Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy wniesione do komisji.
5. Wnioski komisji i ich realizacja.

Kwiecień
1. Spotkanie z przedstawicielami: Izb Rolniczych, Agencji Nieruchomości 
    Rolnych i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. Analiza materiałów na sesję.
3. Sprawy wniesione do komisji.
4. Wnioski komisji i ich realizacja.

Maj
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok. 
2. Spotkanie z przedstawicielami instytucji pomagających wdrażać środki 
    z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.   
3. Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy wniesione do komisji.
5. Wnioski komisji i ich realizacja.

Czerwiec
1. Lustracja schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2016 r.
3. Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy wniesione do komisji.
5. Wnioski komisji i ich realizacja. 


