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UCHWAŁA NR XV/116/2011
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady  
na rok 2012 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity z 2001 r. Dz.U Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej 

stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu Miasta Pyskowice przyjętego uchwałą Rady Miejskiej 

w Pyskowicach Nr VII/81/03 z dnia 19 marca 2003 r. z późn. zm., działając na wniosek Przewodniczącej 

Rady Miejskiej 

Rada Miejska w Pyskowicach 
u c h w a l a 

§ 1. Przyjmuje plan pracy Rady Miejskiej w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Przyjmuje plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w brzmieniu załącznika Nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

2. Przyjmuje plan pracy Komisji Inwestycji i Budżetu Rady Miejskiej w brzmieniu załącznika Nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

3. Przyjmuje plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w brzmieniu załącznika Nr 
4 do niniejszej uchwały. 

4. Przyjmuje plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Miejskiej w brzmieniu załącznika 
Nr 5 do niniejszej uchwały. 

5. Przyjmuje plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w brzmieniu załącznika Nr 
6 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Rady Miejskiej oraz przewodniczącym 
stałych komisji Rady Miejskiej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady 

mgr inż. Jolanta Drozd
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/116/2011  

Rady Miejskiej w Pyskowicach  

z dnia 21 grudnia 2011 r. 

Plan pracy Rady Miejskiej w Pyskowicach na 2012 r. 

 
planowany termin 
sesji w roku 2012 

tematyka sesji 

25 styczeń 1. Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza – sprawozdanie z działań podejmowanych w 2011 roku. 
29 luty 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Pyskowice z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę za rok 2011. 
2. Prezentacja studium zagospodarowania przestrzennego gminy. 
3. Stan przygotowań do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami - wdrożenie nowej ustawy. 

28 marzec 1. Stan bezpieczeństwa w mieście: 
a) zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z oceny stanu bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego w powiecie gliwickim za rok 2011. 
b) zapoznanie się z informacją w zakresie sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń na terenie miasta Pyskowice za 
2011 r. 
c) informacja o działalności Straży Miejskiej w Pyskowicach w roku 2011. 
2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2011, w tym 
informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2011. 
4. Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem Szpitala Powiatowego 
w Pyskowicach. 

25 kwiecień 1. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2011 
2. Sprawozdanie z realizacji Programu Pomocy Społecznej w Pyskowicach przyjętego na lata 2007-2011. 
3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach za rok 2011 oraz przedstawienie potrzeb 
w zakresie pomocy społecznej. 

30 maj 1. Stan prac nad planami zagospodarowania przestrzennego gminy. 
2. Składowisko odpadów komunalnych - bieżące funkcjonowanie, plany na przyszłość (wizja w terenie). 

27 czerwiec 1. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice – skuteczność windykacji. 
2. Absolutorium za 2011 rok. 

lipiec przerwa wakacyjna 
29 sierpień 1. Przygotowanie obiektów oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego. 

2. Stan przygotowania szkół do przyjęcia sześciolatków. 
26 wrzesień 1.Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku 

2. Potrzeby inwestycyjne i remontowe w mieście - stan techniczny dróg, ulic, chodników. 
24 październik 1. Zabytki na terenie miasta - inwentaryzacja, stan techniczny, walory turystyczne miasta. 

28 listopad 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2010/2011. 
2. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady. 

19 grudzień 1. Uchwalenie budżetu miasta na rok 2013. 
2. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji na rok 2013. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/116/2011  

Rady Miejskiej w Pyskowicach  

z dnia 21 grudnia 2011 r. 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach na 2012 r. 

 
termin 

posiedze
nia 

komisji 

tematyka obrad 

12 
styczeń 

1. Ocena prowadzenia Audytów wewnętrznych w UM. Wyniki (podjęte działania korygujące i zapobiegawcze). Realizacja 
i ocena ich wdrożenia. 
2. Rozwój Public Relations. Promowanie wizerunku miasta (atrakcje i walory - informacje dla odwiedzających, dostępność do 
materiałów promocyjnych). Rozwój mediów – "Przegląd Pyskowicki". 
3. Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

16 luty 1. Analiza skarg i wniosków mieszkańców Pyskowic za 2011 rok. 
2. Ocena realizacji inwestycji i remontów w mieście w 2011 roku. Przygotowanie do planowanych zadań w 2012 roku. 
3. Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

15 
marzec 

1. Ocena aktualności Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pyskowice. Propozycje zmian. 
2. Kontrola BM w zakresie wydanych decyzji w sprawie podziału nieruchomości i ich konsekwencji w latach 2009-2011. 
3. Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

12 
kwiecień 

1. Kontrola BM w zakresie ewidencjonowania psów, stosowanej identyfikacji i kontroli jej stosowania, pobierania opłat 
(przepisy), opłat od ich posiadania w latach 2010 - 2011. 
2. Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

17 maj 1. Ocena realizacji wniosków KR (2011) dotyczących obiektów sportowych zarządzanych przez MOKiS. Ewidencja gruntów 
i budynków na dzierżawionym terenie. Przygotowanie do realizacji: planu zagospodarowania Boiska w Dzierżnie oraz 
przyjętego Harmonogramu usuwania usterek na Hali Widowiskowo-Sportowej im. Huberta Wagnera. 
2. Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

1, 4 i 
5 czerwie

c 

1. Analiza Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok, Informacji o stanie mienia miasta Pyskowice 
i Sprawozdania finansowego celem wypracowania wniosku w sprawie absolutorium dla burmistrza. 
2. Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

lipiec przerwa wakacyjna 
16 

sierpień 
1. Analiza skarg i wniosków mieszkańców Pyskowic za I półrocze 2012 roku. 
2. Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

13 
wrzesień 

1. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku na podstawie sprawozdania Burmistrza Miasta. 
2. Przygotowanie wniosków do projektu budżetu na 2013 rok. 
3. Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

11 
paździer

nik 

1. Kontrola BM w zakresie inwestycji p.n. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 4. 
2. Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

15 
listopad 

1. Analiza projektu budżetu na 2012 rok. 
2. Przygotowanie Planu pracy komisji na 2013 rok. 
3. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej. 
4. Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

6 
grudzień 

1. Analiza realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej od początku 2012 roku. 
2. Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/116/2011  

Rady Miejskiej w Pyskowicach  

z dnia 21 grudnia 2011 r. 

Plan pracy Komisji Inwestycji i Budżetu Rady Miejskiej w Pyskowicach na 2012 r. 

 
miesiąc tematyka obrad 
styczeń 1. Analiza zadań inwestycyjnych gminy – kontynuacja zadań rozpoczętych i planowane inwestycje. 

2.Analiza możliwości wykorzystania środków zewnętrznych w zakresie dofinansowania inwestycji – przegląd źródeł 
finansowania. 

luty 1.Analiza skutków finansowych wdrożenia ustawy z zakresu gospodarki odpadami. 
2. Prezentacja studium zagospodarowania przestrzennego gminy - analiza skutków finansowych. 

marzec 1.Współpraca gminy z podmiotami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa pod kątem wydatkowanych środków gminy. 
2.Szpital Powiatowy w Pyskowicach – informacja o sposobie przekształcenia i sytuacji finansowej. 

kwiecień 1.Pomoc społeczna – sposoby realizacji zadań i możliwości finansowe gminy. 
2.Analiza możliwości realizacji projektów wspólnych w porozumieniu z innymi podmiotami administracji. 

maj 1.Analiza planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Analiza skutków finansowych. 
2.Analiza stanu przekształcenia własnościowego w zakresie działalności spółki MZBM 

czerwiec 1. Wierzytelności i zobowiązania gminy Pyskowice – skuteczność windykacji. 
2. Ocena wykonania budżetu za 2011r. 

lipiec przerwa wakacyjna 
sierpień 1. Analiza kosztów funkcjonowania placówek oświatowych gminy za rok 2010/2011. 

2. Przegląd i ocena realizacji wniosków własnych Komisji za I półrocze 2012 r. 
wrzesień 1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2012r. 

2. Potrzeby finansowe i remontowe w mieście - analiza źródeł finansowych i sposobu finansowania. 
październik 1.Analiza finansowa funkcjonowania jednostek kultury i sportu, przegląd osiągnięć. 

2.Promocja gminy oraz współpraca z miastami partnerskimi – omówienie pod kątem finansowym. 
listopad 1. Sprawozdanie z pracy Komisji Inwestycji i Budżetu. 

2. Plan pracy Komisji na 2013 r. 
grudzień 1. Analiza i ocena projektu budżetu na 2013r.- opinia do projektu budżetu. 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/116/2011  

Rady Miejskiej w Pyskowicach  

z dnia 21 grudnia 2011 r. 

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Pyskowicach na 2012 r. 

 
miesiąc tematyka obrad 

23 
styczeń 

1. Stan przygotowań w zakresie „ Uchwalenie założeń do planów zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe.” 
2. Ocena I etapu realizacji „ Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” na terenie miasta Pyskowice. 

27 luty 1. Stan przygotowań do realizacji zadań związanych z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
2. Program uciepłownienia miasta – ocena działań. 

26 
marzec 

1. Konferencja – stymulowanie czynników rozwoju miasta – analiza potrzeb i możliwości. 
2. Informacja o przetargach dotyczących remontów dróg, chodników i parkingów. 

23 
kwiecień 

1. Plany remontowe budynków komunalnych – potrzeby a możliwości. 
2. Ocena realizacji wykonania zadania „Zima 2011/2012”. 
3. Przygotowanie miasta do sezonu wiosenno-letniego. Stan techniczny dróg, chodników, parkingów. Oznakowania pionowe 
i poziome dróg. Roboty remontowe. Pielęgnacja zieleni. 

28 maj 1. Ocena podjętych działań w zakresie rozwoju i kierunku przekształceń układu drogowego miasta Pyskowice. 
2. Analiza badań wyników opinii publicznej w zakresie transportu zbiorowego. 
3. Stan prac nad planami zagospodarowania przestrzennego gminy. 

25 
czerwiec 

1. Analiza zarządzania Cmentarzem Komunalnym. Posiedzenie wyjazdowe. 
2. Absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2011 r. 

lipiec przerwa wakacyjna 
27 

sierpień 
1. Program działania i rozwoju Spółki MZBM. Wywiązywanie się spółki z administrowania budynkami. 
2. Handel, usługi, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. 

24 
wrzesień 

1. Ocena wdrożeń racjonalizujących zużycie mediów w jednostkach organizacyjnych podległych pod UM. Przygotowanie 
informacji i stosownych analiz przez UM za I półrocze 2011 r. i 2012 r. 
2. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. 
3. Założenia do budżetu na rok 2013 

22 
październi

k 

1. Przygotowanie miasta do sezonu zimowego 2012/2013 
2. Zabytki na terenie miasta – stan techniczny, inwentaryzacja. 

26 
listopad 

1. Omówienie projektu budżetu na rok 2013 w zakresie gospodarki komunalnej. 
2. Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej. 
3. Opracowanie planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej na rok 2013. 

17 
grudzień 

1. Stan realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska Gminy Pyskowice. 
2. Analiza funkcjonowania bazy danych podmiotów gospodarczych na terenie gminy w obszarze oddziaływania na 
środowisko. 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/116/2011  

Rady Miejskiej w Pyskowicach  

z dnia 21 grudnia 2011 r. 

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Miejskiej w Pyskowicach na 2012 r. 

 
miesiąc tematyka obrad 
styczeń 1. Zarządzanie kryzysowe w Mieście Pyskowice. 

2. Bezpieczeństwo w szkole - profilaktyka oraz sposoby zapobiegania występującym zagrożeniom. 
luty 1. Kształtowanie przestrzeni bezpiecznej poprzez systemowe zarządzanie zielenią miejską. 

2. Ocena dotycząca możliwości likwidacji barier architektonicznych w mieście. 
marzec 1. Stan bezpieczeństwa w mieście: 

a) zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z oceny stanu bezpieczeństwa obywateli 
i porządku publicznego w powiecie gliwickim za rok 2011. 
b) zapoznanie się z informacją w zakresie sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń na terenie miasta Pyskowice za 2011 
r. 
c) informacja o działalności Straży Miejskiej w Pyskowicach w roku 2011. 
2. Sprawozdania: 
a) z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2011, w tym informacja 
o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
b) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2011, 
c) omówienie zjawisk patologii społecznych występujących w naszym mieście. 

kwiecień 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pożytku publicznego - sprawozdania. 
2. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2011. 

maj 1. Omówienie stanu czystości i przeglądu sanitarnego miasta - problematyka związana z funkcjonowaniem składowiska 
odpadów komunalnych Zaolszany. 
2. Ocena stanu oświetlenia w mieście, wyszczególnienie miejsc których niedoświetlenie ma istotny wpływ na stan 
bezpieczeństwa publicznego w mieście. 

czerwiec 1. Monitoring miasta - ocena funkcjonowania, plany rozwoju i wpływ na poprawę bezpieczeństwa. 
2.Ocena wykonania budżetu miasta za rok 2011 - absolutorium dla Burmistrza Miasta. 

lipiec przerwa wakacyjna 
sierpień 1. Ocena stanu realizacji prac nad poprawieniem stanu oświetlenia w miejsc których niedoświetlenie ma istotny wpływ na 

stan bezpieczeństwa publicznego w mieście. 
wrzesień 1.Ocena stanu dróg, ich nawierzchni, oznakowania pionowego i poziomego oraz stanu urządzeń drogowych znajdujących 

się na obszarze gminy Pyskowice. 
2. Ocena stanu bezpieczeństwa chodników uwzględniająca potrzeby osób z ograniczoną możliwością poruszania się - 
posiedzenie wyjazdowe 
3. Przygotowanie wniosków do budżetu na rok 2013. 

październik 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - informacja o prowadzonej działalności. 
listopad 1. Omówienie projektu budżetu miasta na rok 2013 z zakresu działania komisji. 

2. Przygotowanie do akcji Zima 2012/2013. 
3. Ocena pracy Policji, Straży Miejskiej oraz Państwowej Straży Pożarnej - spotkanie przedstawicieli służb. 
4. Sprawozdanie z pracy komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
5. Plan pracy komisji na 2013 r. 

grudzień 1. 2. Budżet miasta na 2013r. 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/116/2011  

Rady Miejskiej w Pyskowicach  

z dnia 21 grudnia 2011 r. 

Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Pyskowicach na 2012 r. 

 
miesiąc tematyka obrad 
styczeń Ferie zimowe 2012 - zapoznanie się z ofertą. 

luty 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Pyskowice z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę za rok 2011. 
2. Stan przygotowań do przeprowadzenia remontu ratusza. 

marzec 1. Funkcjonowanie klas sportowych w mieście. 
2. Możliwości pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje i działalność oświatową, sportową i kulturalną. 

kwiecień Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pożytku publicznego - sprawozdania. 
maj 1.Przygotowanie obiektów sportowych i boisk przyblokowych do sezonu letniego. 

2. Ocena funkcjonowania i stanu technicznego hali sportowej. 
czerwiec Ocena wykonania budżetu miasta za 2011 r. 

lipiec przerwa wakacyjna 
sierpień 1. Przygotowanie obiektów oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego. 

2. Stan przygotowania szkół do przyjęcia sześciolatków. 
wrzesień 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku. 

2. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na rok 2013. 
październik 1. Zabytki na terenie miasta - inwentaryzacja, stan techniczny, walory turystyczne miasta. 

2. Informacja dotycząca remontu ratusza. 
listopad 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2010/2011. 

2. Przygotowanie Planu pracy komisji na 2013 rok. 
3. Sprawozdanie z pracy komisji. 

grudzień 1. Projekt budżetu miasta na rok 2013. 
2. Ocena realizacji wniosków komisji. 


