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UCHWAŁA NR III/28/11
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 12 stycznia 2011 r.

w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady 
na rok 2011 

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 Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w brzmieniu 
załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. 

6. Przyjmuje plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w brzmieniu załącznika Nr 
7 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 III/28/11

Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 12 stycznia 2011 r.

Plan pracy Rady Miejskiej w Pyskowicach na 2011 r. 

 
planowany 
termin sesji 
w roku 2011 

tematyka sesji 

12 styczeń 1. Uchwalenie budżetu miasta na rok 2011. 
2. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji. 

23 luty Reorganizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach - informacja o podjętych działaniach i perspektywach rozwoju. 
23 marzec Polityka informacyjna, promocja gminy – kierunki i sposoby działania. Oczekiwane rezultaty. 

20 kwiecień 1. Pomoc społeczna w mieście, obszary działania,sposoby pomocy, przeznaczone środki. 
2. Bezrobocie w mieście, sposób wykorzystania rożnych sposobów aktywizacji bezrobotnych. 

25 maj Prezentacja stanu prac nad studium zagospodarowania przestrzennego gminy. 

29 czerwiec 1. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice – skuteczność windykacji.
2. Absolutorium za 2010 rok. 

lipiec przerwa wakacyjna 
31 sierpień Stan bezpieczeństwa - współpraca służb mundurowych na terenie miasta. 

28 wrzesień 1.Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku 
2. Potrzeby remontowe w budynkach gminy i wspólnotach mieszkaniowych (wpłaty na fundusz remontowy wspólnot) 

26 październik Kultura i Sport na terenie gminy- oferta dla mieszkańców. Stan obiektów w których prowadzona jest działalność 
kulturalna i sportowa. 

30 listopad 

1. Żłobek Integracyjny, przedszkola miejskie – ilość miejsc, oferta dla dzieci, koszty funkcjonowania poszczególnych 
placówek.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2009/2010
3. Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady 

21 grudzień 1. Uchwalenie budżetu miasta na rok 2012.
2.Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/28/11

Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 12 stycznia 2011 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach na 2011 r. 

 
termin 

posiedzenia 
komisji 

tematyka obrad 

5 styczeń 1.Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2011 rok. 
2.Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

17 luty 
1.Analiza skarg i wniosków mieszkańców Pyskowic za 2010 rok.
2.Ocena realizacji inwestycji i remontów w mieście w 2010 roku. Przygotowanie do planowanych zadań w 2011 roku.
3.Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

17 marzec 

1.Możliwości pozyskania środków zewnętrznych dla inwestycji w mieście.
2.Dalsze kierunki rozwoju Public Relations. Wpływ Public Relations na pozyskanie nowych inwestorów oraz kreowanie 
wizerunku miasta.
3.Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

14 kwiecień 1. Ocena realizacji wniosków KR V kadencji dotyczących obiektów sportowych zarządzanych przez MOKiS. 
2.Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

19 maj 1.Prezentacja stanu prac nad Studium uwarunkowań. 
2.Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

1,2,3 
czerwiec 

1.Opiniowanie wykonania budżetu miasta za 2010 rok. 
2.Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta. 
3.Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

lipiec przerwa wakacyjna 

25 sierpień 
1.Analiza skarg i wniosków mieszkańców Pyskowic za I półrocze 2011 roku.
2.Kontrola BM w zakresie funkcjonowania Straży Miejskiej w strukturze UM.
3.Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

22 wrzesień 
1.Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku na podstawie sprawozdania Burmistrza Miasta. 
2.Przygotowanie wniosków do projektu budżetu na 2012 rok.
3.Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

20 
październik 

1.Kontrola BM w zakresie inwestycji p.n. Budowa drogi: Al. Jana Pawła II. 
2.Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

24 listopad 

1.Ocena prowadzenia i nadzorowania Systemu Informacyjnego w UM. Zakres działań i uprawnień. Kierunki rozwoju. 
2. Analiza projektu budżetu na 2012 r. 
3. Przygotowanie Planu pracy komisji na 2012 rok.
4. Sprawozdanie z pracy Komisji. 
5. Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

15 grudzień 1.Analiza realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej od początku 2011 roku. 
2. Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/28/11

Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 12 stycznia 2011 r.

Plan pracy Komisji Inwestycji i Budżetu Rady Miejskiej w Pyskowicach na 2011 r. 

 
miesiąc tematyka obrad 
styczeń 1.Opinia do projektu budżetu na 2011 r. 

luty 1.Szpital Powiatowy w Pyskowicach – informacja o sytuacji finansowej i kierunkach przekształceń. 
2.Identyfikacja potrzeb w zakresie opracowania strategii Gminy Pyskowice na lata 2011-2015. 

marzec 1.Analiza możliwości wykorzystania środków zewnętrznych w zakresie dofinansowania inwestycji- przegląd różnych źródeł. 
2.Promocja gminy oraz współpraca gminy z miastami partnerskimi. 

kwiecień 1.Pomoc społeczna – sposoby realizacji zadań i możliwości finansowe gminy. 
2.Analiza planowanych inwestycji w gminie przez inne struktury samorządowe. 

maj Analiza studium i planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Analiza skutków finansowych. 

czerwiec 1.Ocena wykonania budżetu miasta za 2010 rok.
2.Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice – skuteczność windykacji. 

lipiec przerwa wakacyjna 

sierpień 
1. Przegląd i ocena realizacji wniosków własnych Komisji Inwestycji i Budżetu za I półrocze 2011 r.
2.Analiza zadań inwestycyjnych gminy – kontynuacja zadań rozpoczętych i planowane nowe inwestycje. Informacja nt. 
posiadanej dokumentacji. 

wrzesień 1.Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2011 rok. 
2.Potrzeby remontowe w budynkach i wspólnotach mieszkaniowych – wpłaty na fundusze remontowe. 

październik Analiza kosztów funkcjonowania jednostek kultury i sportu, przegląd osiągnięć. Oferta kulturalna i sportowa dla mieszkańców. 

listopad 
1.Analiza kosztów funkcjonowania placówek oświatowych gminy za rok 2009/2010.
2.Plan pracy Komisji na rok 2012. 
3. Sprawozdanie z pracy Komisji Inwestycji i Budżetu. 

grudzień 1. Analiza i ocena projektu budżetu na rok 2012– wydanie opinii. 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/28/11

Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 12 stycznia 2011 r.

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Pyskowicach na 2011 r. 

 
miesiąc tematyka obrad 

styczeń 1.Spółki wodne – możliwość podjęcia zawieszonej działalności.
2.Założenia do „Strategii Rozwoju miasta Pyskowice na lata 2011-2020. 

luty 1.Program gospodarki odpadami. Nowe rozwiązania ustawowe i sposób ich wdrażania.
2.Zużycie wody pitnej w budynkach komunalnych – kontrola, monitoring. 

marzec 
1.Program „ Uciepłownienie Miasta” – modernizacja istniejącej sieci ciepłowniczej. Pozyskanie na ten cel środków 
pozabudżetowych.
2.Program Ograniczenia ”Niskiej Emisji w gminie Pyskowice”. 

kwiecień 
1.Ocena realizacji wykonania zadania „Zima 2010/2011”.
2.Przygotowanie miasta do sezonu wiosenno-letniego. Stan techniczny dróg, chodników, parkingów. Oznakowania pionowe 
i poziome dróg. Roboty remontowe. Pielęgnacja zieleni. 

maj 

1.Omówienie Studium Komunikacyjnego gminy wraz z projektami organizacji ruchu.
2.Ocena funkcjonowania komunikacji na terenie gminy.
3.Zintegrowany sposób zarządzaniem wodą na terenie zbiornika Dzierżono Małe. Realizacja zadań. 
4.Informacja na temat oszczędności z realizacji zadań i zamówień publicznych w zakresie gospodarki komunalnej. 

czerwiec 
1.Analiza zapisu planu przestrzennego pod kątem poszerzenia Cmentarza Parafialnego przy ul. Cmentarnej.
2.Funkcjonowanie Cmentarza Komunalnego. Posiedzenie wyjazdowe.
3.Absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2010 r. 

lipiec przerwa wakacyjna 

sierpień 1.Wywiązywanie się Spółki MZBM z administrowania budynkami komunalnymi. Program działania i rozwoju Spółki.
2.Stan techniczny budynków komunalnych – plany remontowe. 

wrzesień 

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

październik 1.Przygotowanie miasta do sezonu zimowego 2011/2012.
2.Ocena realizacji zadań inwestycyjnych oświetlenia ulicznego. 

listopad 
1.Omówienie projektu budżetu na rok 2012 w zakresie gospodarki komunalnej.
2.Opracowanie planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej na rok 2012. 
3. Sprawozdanie z pracy Komisji. 

grudzień 1. Stan realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska Gminy Pyskowice. 



Id: YPJFW-CQTIE-IHGIZ-JHSAA-JMBUP. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/28/11

Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 12 stycznia 2011 r.

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Miejskiej w Pyskowicach na 2011 r. 

 
miesiąc tematyka obrad 

styczeń 1.Zarządzanie kryzysowe w Mieście Pyskowice. 
2.Ocena współdziałania Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, w celu poprawy stanu bezpieczeństwa Miasta. 

luty 

1.Ocena stanu zagrożenia pożarowego w mieście.
2.Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących osób nieletnich.
3. Ocena stanu oświetlenia w mieście, wyszczególnienie miejsc których niedoświetlenie ma istotny wpływ na stan 
bezpieczeństwa publicznego w mieście. 

marzec 

1.Omówienie stanu czystości i przeglądu sanitarnego miasta, obejmujące problematykę związaną z funkcjonowaniem 
wysypiska śmieci Zaolszany.
2.Ocena dotycząca możliwości likwidacji barier architektonicznych w mieście.
3.Kształtowanie przestrzeni bezpiecznej poprzez systemowe zarządzanie zielenią miejską. 

kwiecień 
1.Ocena wykonania budżetu miasta za 2010r.
2.Ocena dróg, ich nawierzchni, oznakowania pionowego i poziomego oraz stanu urządzeń drogowych znajdujących się na 
obszarze gminy Pyskowice. 

maj 
1.Ocena stanu realizacji prac nad poprawieniem stanu oświetlenia w miejsc których niedoświetlenie ma istotny wpływ na stan 
bezpieczeństwa publicznego w mieście.
2.Raport ze stanu dróg i chodników na terenie miasta z uwzględnieniem stanu nawierzchni i oznakowania. 

czerwiec 

1.Ocena stanu bezpieczeństwa chodników uwzględniająca potrzeby osób z ograniczoną możliwością poruszania się- 
posiedzenie wyjazdowe.
2.Monitoring miasta- ocena funkcjonowania, plany rozwoju i wpływ na poprawę bezpieczeństwa.
3. Ocena wykonania budżetu miasta za 2010 r. w zakresie działania Komisji. 

lipiec przerwa wakacyjna 

sierpień 
1.Omówienie zjawisk patologii społecznych występujących w naszym mieście. 
2.Ocena przestrzegania prawa zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości.
3.Stan bezpieczeństwa - współpraca służb mundurowych na terenie miasta. 

wrzesień 1.Ocena funkcjonowania lokali, w których prowadzona jest sprzedaż alkoholu.
2.Przygotowanie wniosków do budżetu na rok 2012. 

październik Bezpieczeństwo w szkole - profilaktyka oraz sposoby zapobiegania występującym zagrożeniom. 

listopad 

1.Omówienie projektu budżetu miasta na rok 2012 z zakresu działania komisji.
2.Przygotowanie do akcji Zima 2011/2012 
3. Sprawozdanie z pracy Komisji. 
4. Przygotowanie oraz zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2012 rok. 

grudzień Ocena realizacji wniosków Komisji złożonych w 2011 r. 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/28/11

Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 12 stycznia 2011 r.

Plan pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Pyskowicach na 
2011 r. 

 
miesiąc tematyka obrad 
styczeń Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

luty Reorganizacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach - informacja o podjętych działaniach i perspektywach rozwoju. 
marzec Bariery architektoniczne w mieście i budynkach użyteczności publicznej 

kwiecień 
1. Pomoc społeczna w mieście, obszary działania, sposoby pomocy, przeznaczone środki.
2.Bezrobocie w mieście, sposób wykorzystania rożnych sposobów aktywizacji bezrobotnych. 
3.Pomoc rodzinie i osobom niepełnosprawnym – informacja dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

maj 1.Polityka prorodzinna w Pyskowicach. Zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej medycznej i prawnej. 
2.Przygotowanie do obchodów Dni Rodziny w mieście. 

czerwiec 1. Działalność Świetlic Socjoterapeutycznych na terenie miasta- wizytacja wybranych placówek.
2.Absolutorium dla BM – opinia do wykonania budżetu za 2010 rok. 

lipiec przerwa wakacyjna 
sierpień Ocena działania Stacji „Caritas” w zakresie usług pielęgniarskich i opiekuńczych. 

wrzesień 1.Ocena wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku.
2.Przygotowanie wniosków komisji do projektu budżetu na 2012 rok 

październik Zabezpieczenie na okres zimy osób biednych i bezdomnych – rola Ośrodka Pomocy Społecznej. 

listopad 

1.Żłobek Integracyjny – ilość miejsc, oferta dla dzieci, koszty funkcjonowania.
2.Analiza projektu budżetu na 2012 r.
3.Sprawozdanie z pracy komisji.
4.Plan pracy komisji na rok 2012. 

grudzień 1. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych – sposób realizacji na terenie gminy.
2.Składowisko odpadów komunalnych Zaolszany a selektywna zbiórka odpadów. 
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/28/11

Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 12 stycznia 2011 r.

Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Pyskowicach na 2011 r. 

 
miesiąc tematyka obrad 
styczeń Ferie zimowe 2011 - zapoznanie się z ofertą. 

luty Stopień przygotowań Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego przy ul. Wyszyńskiego do sprzedaży lub wydzierżawienia. 

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

kwiecień Plan remontów w placówkach oświatowych. 

maj 1.Przygotowanie obiektów sportowych i boisk przyblokowych do sezony letniego.
2.Ocena funkcjonowania i stanu technicznego hali sportowej. 

czerwiec 1.Absolutorium za 2010rok. 
2.Możliwości wybudowania na terenie miasta basenu krytego: koszty budowy i utrzymania. 

lipiec przerwa wakacyjna 
sierpień Realizacja zadań gminnych przez kluby sportowe w ramach udzielonego dofinansowania. 

wrzesień 
1.Ocena przebiegu wakacji w mieście. 
2.Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011r. 
3.Wnioski do budżetu miasta na 2012 r. 

październik Kultura i Sport na terenie gminy - oferta dla mieszkańców. Stan obiektów, w których prowadzona jest działalność kulturalna 
i sportowa. 

listopad 

1.Przedszkola miejskie – ilość miejsc, oferta dla dzieci, koszty funkcjonowania poszczególnych placówek oraz ich potrzeby. 
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2009/2010. 
3. Analiza i ocena projektu budżetu miasta na rok 2012. 
4.Sprawozdanie z pracy komisji.
5. Plan pracy Komisji na 2012 r. 

grudzień Ocena realizacji wniosków komisji złożonych w 2011 r. 


