
UCHWAŁA NR XXVI/204/2012
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na rok 2013 

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, 
uchwala się, co następuje: 

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

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

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

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

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

5. Przyjmuje się 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 XXVI/204/2012 

Rady Miejskiej w Pyskowicach 

z dnia 19 grudnia 2012 r. 

Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2013 

 
planowany termin sesji 

w roku 2013 
tematyka sesji 

30 stycznia 1. Spółka MZBM –TBS plany działania po przekształceniu ze szczególnym 
uwzględnieniu budownictwa mieszkaniowego. 

27 lutego 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 2012. 

27 marca 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach 
z oceny stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie 
gliwickim za rok 2012 oraz zapoznanie się z informacją w zakresie sytuacji 
pożarowej i miejscowych zagrożeń na terenie miasta Pyskowice za 2012 r. 
2. Informacja o działalności Straży Miejskiej w Pyskowicach w roku 2012. 
3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za rok 2012, w tym informacja o działalności Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 
rok 2012. 

24 kwietnia 1. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi za rok 2012. 
2. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach za rok 
2012 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 
3. Ocena działalności OPS w zakresie zaspokajania potrzeb socjalnych 
mieszkańców. 
4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz informacja na 
temat potrzeb związanych z realizacją zadań. 

29 maja 1. Przygotowanie miasta do realizacji zadań wynikających z ustawy o odpadach. 
2. Szpital Powiatowy w Pyskowicach. – funkcjonowanie po planowanych 
przekształceniach, skutki dla mieszkańców miasta. 

26 czerwca 1. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice – skuteczność windykacji. 
Absolutorium za 2012 rok. 

lipiec przerwa wakacyjna 

28 sierpnia 1. Przygotowanie obiektów oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego. 
2. Ocena działalności MOKiS w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych 
mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem oferty dla dzieci i młodzieży. 

25 września 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku 
2. Informacja na temat posiadanych projektów oraz dokumentacji technicznej 
remontów i inwestycji miejskich. 
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23 października 1. Żłobek Miejski i inne formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – informacja 
w zakresie ich organizacji i funkcjonowania. 
2. Sprawozdanie ze stopnia realizacji uchwał Rady Miejskiej od początku kadencji. 

27 listopada 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2012/2013. 
2. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady. 

18 grudnia 1. Uchwalenie budżetu miasta na rok 2014. 
2. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji na rok 2014. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/204/2012 

Rady Miejskiej w Pyskowicach 

z dnia 19 grudnia 2012 r. 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok 

 

miesiąc tematyka obrad 

17 stycznia 

1. Ocena realizacji podejmowanych działań w celu ustalenia i wytyczenia granic 
działki, na której położony jest Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny– stan początkowy – 
przebieg postępowania – stan obecny – planyi terminy przyszłych działań (wskazanie 
osób odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie). 
2. Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

14 lutego 

1. Analiza skarg i wniosków mieszkańców Pyskowic za 2012 rok. 
2. Ocena stopnia zadowolenia mieszkańców z pracy UM w Pyskowicach. 
3. Ocena realizacji inwestycji i remontów w mieście w 2012 roku. Przygotowanie do 
planowanych zadań w 2013 roku. 
4. Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

14 marca 

1. Ocena realizacji przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Pyskowice. Miejsca składowania odpadów. 
2. Kontrola działalności Przedszkola nr 2 w zakresie funkcjonowania jednostki. 
3. Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

11 kwietnia 

1. Ocena realizacji wniosków KR w zakresie: ewidencjonowania psów w tym 
ewidencji ras agresywnych, stosowanej identyfikacji zwierząt i kontroli jej stosowania, 
pobierania opłat od ich posiadania, sprzątania po zwierzętach i wyprowadzania na 
spacer zgodnie z obowiązującym prawem (smycz, kaganiec) oraz prowadzenia działań 
zapobiegawczych. 
2. Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

16 maja 
1. Ocena realizacji wniosków KR z 2012 roku dotyczących obiektów sportowych 
zarządzanych przez MOKiS. 
2. Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

3, 4 i 5 czerwca 

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 rok, Informacji o stanie 
mienia miasta Pyskowice, sprawozdania finansowego celem wypracowania wniosku 
w sprawie absolutorium dla burmistrza. 
2. Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

Lipiec przerwa wakacyjna 

22 sierpnia 
o 14.00 

1. Analiza skarg i wniosków mieszkańców Pyskowic za I półrocze 2013 roku. 
2. Ocena stopnia zadowolenia mieszkańców z pracy UM w Pyskowicach. 
3. Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

12 września 

1. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku na podstawie sprawozdania 
Burmistrza Miasta. 
2. Przygotowanie wniosków do projektu budżetu na 2014 rok. 
3. Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 
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10 października 1. Kontrola działalności ZOPO w zakresie funkcjonowania jednostki. 
2. Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

21 listopada 
o 14.00 

1. Analiza projektu budżetu na 2014 rok. 
2. Przygotowanie Planu pracy komisji na 2014 rok. 
3. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej. 
4. Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 

5 grudnia 1. Analiza realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej od początku 2013 roku. 
2. Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/204/2012 

Rady Miejskiej w Pyskowicach 

z dnia 19 grudnia 2012 r. 

Plan pracy Komisji Inwestycji i Budżetu na rok 2013 

 
miesiąc Tematyka obrad 
styczeń 1. Inwentaryzacja danych i informacji gminnych dla potrzeb wdrożenia systemu GIS. 

2. Analiza podjętych przedsięwzięć w zakresie redukcji zadłużenia czynszowego gminy. 
luty 1. Identyfikacja planowanych zadań inwestycyjnych w gminie na 2013 rok. 

2. Informacja na temat możliwości dofinansowania zadań gminnych ze środków 
krajowych i UE. 

marzec 1. Analiza wydatkowanych środków na zadania związane z przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi narkomanii za 2012 r. 

kwiecień 1. Ocena wydatkowania środków za 2012 r. na zadania związane ze współpracą 
z organizacjami pozarządowymi – analiza potrzeb. 
2. Ocena wydatkowania środków za 2012 r. na zadania związane z opieką społeczną 
i wsparciem rodzin– analiza potrzeb. 

maj 1. Ocena wydatkowanych środków za 2012 rok na zadania związane z realizacją 
remontów bieżących – analiza potrzeb. 

czerwiec 1. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice – skuteczność windykacji. 
2. Ocena wykonania budżetu za 2012 rok. 

lipiec przerwa wakacyjna 
sierpień 1. Przegląd źródeł finansowania w zakresie wspomagania funkcjonowania gminnych 

jednostek oświatowych. 
2. Analiza porównawcza w zakresie wydatkowanych środków przez MOKiS w okresie za 
I półrocze 2012 i 2013 roku. 

wrzesień 1 Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku 
2. Informacja na temat wydatkowanych środków w 2013 roku w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej i technicznej inwestycji miejskich. 

październik 1. Ocena wydatkowanych środków gminnych na potrzeby zabezpieczenia bezpieczeństwa 
publicznego mieszkańców za 2012 rok – analiza potrzeb. 

listopad 1.Analiza wydatkowanych środków na zadania związane z funkcjonowaniem oświaty za 
rok 2011/2012. 
2.Sprawozdanie z pracy komisji. 
3.Plan pracy komisji na 2014 rok 

grudzień Opinia do projektu budżetu miasta na rok 2014. 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/204/2012 

Rady Miejskiej w Pyskowicach 

z dnia 19 grudnia 2012 r. 

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej na rok 2013 

 

miesiąc tematyka obrad 

28 styczeń 

1. Administrowanie budynkami komunalnymi pod kątem zmniejszenia zadłużeń z tytułu 
nie zapłaconych czynszów. Analiza wypracowanych rozwiązań. 
2. Program działania i rozwoju spółki MZBM - TBS 
3. Program uciepłownienia miasta – ocena działań. 

25 luty 

1. Stan przygotowań w zakresie „Uchwalenia założeń do planów zapotrzebowania gminy 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. 
2. Program Ograniczenia Niskiej Emisji – ocena przygotowań do II etapu. 
3. Bezrobocie w gminie – sposoby aktywizacji bezrobotnych. 

25 marzec 

1. Konferencja – Zarządzanie informacją i wspomaganie informacji o zasobach gminy 
(systemy GIS). 
2. Informacja o przetargach dotyczących remontów dróg, chodników i parkingów. 

22 kwiecień 

1. Stan przygotowań miasta do realizacji zadań związanych z nowelizacją ustawy 
o „Utrzymaniu czystości i porządków w gminie”. 
2. Ocena realizacji wykonania zadania „ Zima 2012/2013”. 
3. Przygotowanie miasta do sezonu wiosenno – letniego. Stan techniczny dróg, 
chodników, parkingów. Roboty remontowe. Zieleń - planowanie rozwoju. 

27 maj 

1. Ocena podjętych działań w zakresie rozwoju i kierunku przekształceń układu 
drogowego miasta Pyskowice. 
2. Ocena działania transportu zbiorowego w gminie. 
3. Tworzenie infrastruktury rowerowej i ruchu rowerowego. 

24 czerwiec 

1. Modernizacja oświetlenia dróg, ulic, placów. 
2. Oświetlenie wybranych przestrzeni lub obiektów(kompleksu architektoniczno- 
urbanistycznego; charakterystycznych obiektów i miejsc w gminie, np. budynków 
zabytkowych, budowli, konstrukcji, pomników). Dekoracje świąteczne. 
3. Absolutorium dla Burmistrza Miasta za rok 2012. 

lipiec przerwa wakacyjna 

26 sierpień 

1. Zarządzanie zasobami wodnymi Jeziora Dzierżno Małe. 
2. Gospodarka wodno – ściekowa w gminie. 
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23 wrzesień 

1. Poprawa efektywności energetycznej w gminie (Ustawa z 15 kwietnie 2011 r.). 
2. Analiza zużycia mediów energetycznych w JST podległych UM, lata 2011 – 2012. 
3. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. 
4. Założenia do budżetu na 2014 r. 

21 październik 

1. Przygotowanie miasta do sezonu zimowego 2013/2014. 
2. Stan techniczny obiektów inżynierskich (mosty, kładki, balustrady, wiadukty, 
przejazdy). 
3. Stan techniczny obiektów małej architektury (krzyże przydrożne, kapliczki i inne 
zabytki). 

25 listopad 

1. Omówienie projektu budżetu na rok 2014 w zakresie gospodarki komunalnej. 
2. Sprawozdanie z pracy Komisji. 
3. Opracowanie planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej na rok 2014. 

16 grudzień 

1. Stan realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Środowiska Gminy 
Pyskowice. 
2. Ocena realizacji wniosków wypracowanych przez Komisję Gospodarki Komunalnej. 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/204/2012 

Rady Miejskiej w Pyskowicach 

z dnia 19 grudnia 2012 r. 

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2013 

 
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 stanu bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień dotyczących osób nieletnich. 

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 
2012. 
b) zapoznanie się z informacją w zakresie sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń 
na terenie miasta Pyskowice za 2012 r. 
c) informacja o działalności Straży Miejskiej w Pyskowicach w roku 2012. 
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 2012. 

maj 1. Omówienie stanu czystości i porządku 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. 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 rok 2012 – absolutorium dla Burmistrza 
Miasta. 

lipiec przerwa wakacyjna 
sierpień 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. 

Id: 473A24D5-0E91-448B-9840-3E9A4E731D36. Podpisany
———————————————————————————————————————————————————————



wrzesień 1. Aktualna sytuacja Szpitala Powiatowego w Pyskowicach. 
2. Przygotowanie wniosków do budżetu na rok 2014. 

październik 1. Straż Miejska- sprawozdanie z funkcjonowania i współpracy z innymi służbami na 
terenie miasta. 

listopad 1. Omówienie projektu budżetu miasta na rok 2014 z zakresu działania komisji. 
2. Przygotowanie do akcji Zima 2013/2014. 
3. Sprawozdanie z pracy komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

grudzień 1. Przygotowanie oraz zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2014 rok. 
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – informacja o prowadzonej działalności. 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/204/2012 

Rady Miejskiej w Pyskowicach 

z dnia 19 grudnia 2012 r. 

Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2013 

 
miesiąc Tematyka obrad 
styczeń 1. Ferie zimowe 2013 - 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 2012. plus pozostali pracownicy oświaty. 
2. Stopień przygotowania do sprzedaży Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego (Korty). 

marzec 1. Możliwości pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje i działalność 
oświatową, sportową i kulturalną. 

kwiecień 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz pożytku 
publicznego - sprawozdania. 
2. Potrzeby remontowe placówek oświatowych i plan realizacji. 

maj 1. Przygotowanie obiektów sportowych i boisk przyblokowych do sezonu letniego. 
2. Ocena funkcjonowania oraz  stan techniczny hali sportowej - wizytacja. 

czerwiec 1. Ocena wykonania budżetu miasta za 2012 r. 
lipiec przerwa wakacyjna 

sierpień 1. Przygotowanie obiektów oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego. 
2. Ocena działalności MOKiS w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych 
mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem oferty dla dzieci i młodzieży. 

wrzesień 1. Ocena przebiegu wakacji. 
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. 
3. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na rok 2014. 

październik 1. Żłobek Miejski i inne formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – informacja 
w zakresie ich organizacji i funkcjonowania. 

listopad 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2012/2013. 
2. Projekt budżetu miasta na rok 2014. 
3. Przygotowanie Planu pracy komisji na 2014 rok. 
4. Sprawozdanie z pracy komisji. 

grudzień 1. Możliwości wybudowania na terenie miasta basenu krytego: koszty budowy 
i utrzymania . 
2. Analiza wniosków komisji za 2013 r. 
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