UCHWAŁA NR XVI/152/2019
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 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. (j. t. Dz. U. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 3913 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 Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w brzmieniu załącznika
nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się plan pracy Komisji Inwestycji i Budżetu 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.
6. Przyjmuje się plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 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
Jolanta Drozd
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/152/2019
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.
Plan pracy Rady Miejskiej w Pyskowicach na rok 2020
Planowany termin
sesji w roku 2020
30 stycznia

Tematyka obrad
Sprawozdania z prac Komisji za 2019 r.

27 lutego

Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Pyskowice z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez gminę za rok 2019.

26 marca

Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z oceny
stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie gliwickim za
2019 r.

30 kwietnia

1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za rok 2019, w tym informacja o działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za
rok 2019.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
za rok 2019.

28 maja

1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach za rok
2019 (w tym przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej) oraz
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i informacja na temat
potrzeb związanych z realizacją zadań.
2. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej.

25 czerwca

1. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice – skuteczność windykacji.
2. Raport o stanie Gminy – wotum zaufania dla Burmistrza Miasta.
3. Absolutorium za 2019 rok.

lipiec

Przerwa wakacyjna.

27 sierpnia

Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego oraz ocena
wykonanych w 2020 r. remontów w placówkach oświaty i kultury.

24 września

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
2. Stopień realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych w budżecie na 2020r.

22 października

Oświetlenie na
i inwestycyjne.

terenie

miasta

–

stan

obecny,

plany

remontowe

26 listopada

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Pyskowice w roku
szkolnym 2019/2020.

17 grudnia

1. Uchwalenie budżetu na 2021 rok.
2. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji na rok 2021.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/152/2019
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach na rok 2020
Miesiąc
styczeń
luty
marzec

Tematyka obrad
Analiza audytu i kontroli w roku 2019.
Plan audytu i kontroli wewnętrznej.
Kontrola inwestycji – termomodernizacja Przedszkola nr 2.

kwiecień
maj
czerwiec

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2019, informacji o stanie gminy
Pyskowice, sprawozdania finansowego. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Miasta.
Analiza raportu o stanie Gminy – wotum zaufania dla Burmistrza Miasta.

lipiec
sierpień
wrzesień
październik

Przerwa wakacyjna.
Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
Przygotowanie wniosków Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu na rok 2021.
1. Kontrola wypłaty dodatków mieszkaniowych za lata 2018 -2019.
2. Kontrola wydatkowania środków budżetowych z rozdziału 90005 Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu za lata 2018-2019.

listopad

Analiza projektu budżetu miasta na 2021 r.

grudzień

1. Plan pracy Komisji na 2021 r.
2. Sprawozdanie z pracy Komisji w 2020 r.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/152/2019
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.
Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Pyskowicach na rok 2020.
Miesiąc

Tematyka obrad

styczeń

1. Gospodarowanie odpadami – stan obecny (po przetargu), informacja na temat
rekultywacji składowiska odpadów.
2. Oczyszczanie miasta – plan realizacji.

luty

1. Utrzymanie zieleni miejskiej – plan realizacji.
2. Informacja na temat instalacji deszczowej w Gminie – planowana konserwacja i
remonty.

marzec
kwiecień

maj

1. Infrastruktura miasta – drogi, chodniki, mosty, przepusty – stan techniczny.
2. Cmentarz komunalny – inwestycje i remonty.
1. Program niskiej emisji – PONE – sprawozdanie z realizacji za lata 2018 – 2019.
Omówienie innych zadań ekologicznych realizowanych z budżetu miasta.
2. Ocena realizacji wykonania zadania „Zima 2018/2019”.
1. IDEA 98 – planowane inwestycje i remonty.
2. Stan zaopatrzenia Gminy w media – energia elektryczna i gaz.

czerwiec

1. Administrowanie budynkami komunalnymi pod kątem zmniejszenia zadłużeń – stan
realizacji. Lokale komunalne – potrzeby remontowe, zapotrzebowanie na lokale
komunalne i socjalne – polityka mieszkaniowa.
2. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy.
3. Absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2019 rok.

lipiec

Przerwa wakacyjna.

sierpień

1. Program działania i rozwoju spółki MZBM – TBS – stan realizacji restrukturyzacji.
2. Informacja na temat realizacji zadań związanych z ochroną zwierząt.
3. Informacja na temat zadań dotyczących usuwania azbestu, wykonania dokumentacji
technicznej dotyczącej miejsc pod selektywna zbiórkę odpadów.

wrzesień

1. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
2. Inwestycje na terenie Gminy – stan realizacji.
3. Założenia do budżetu na 2021 r.

październik

1. Przygotowanie miasta do sezonu zimowego.
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg – stan realizacji.

listopad

1. Omówienie projektu budżetu na 2021 r. w zakresie gospodarki komunalnej.
2. Opracowanie planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej na 2021 r.

grudzień

1. Ocena realizacji wniosków wypracowanych przez Komisję Gospodarki Komunalnej.
2. Program ochrony środowiska – stan realizacji.
3. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2020 r.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/152/2019
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.
Plan pracy Komisji Inwestycji i Budżetu Rady Miejskiej w Pyskowicach na rok 2020.
Miesiąc

Tematyka obrad

styczeń

1. Ilość nieruchomości, które znajdują się na terenie Gminy do komunalizacji
i które Gmina stara się skomunalizować lub prowadzi komunalizację.
2. Analiza - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – skutki
finansowe.
3. Sprawozdanie z prac Komisji za 2019 r.

luty

1. Informacja radnych powiatu nt. inwestycji i innych prac do wykonania przez powiat w
2020 roku na terenie Gminy Pyskowice.

2. Opłata śmieciowa – pobór, windykacja należności.
marzec
kwiecień

maj
czerwiec

Informacja na temat stanu prac nad nowym Studium Zagospodarowania Przestrzennego.
1. Analiza wydatkowania środków finansowych na zadania związane z przeciwdziałaniem
alkoholizmowi i narkomanii za rok 2019.
2. Ocena wydatkowania środków finansowych za rok 2019 na zadania związane ze
współpracą z Organizacjami Pozarządowymi – analiza potrzeb.
1. Ciepłownictwo – modernizacja i stan realizacji inwestycji.
2. Opieka społeczna i wsparcie rodzin – analiza potrzeb a możliwości finansowe gminy.
1. Wierzytelności i zobowiązania Gminy – skuteczność windykacji.
2. Omówienie raportu o stanie Gminy – wotum zaufania dla Burmistrza Miasta.
3. Ocena wykonania budżetu za rok 2019 - absolutorium

lipiec
sierpień
wrzesień

Przerwa wakacyjna
Analiza przetargów na zadania za I półrocze 2020 r.

1. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
2. Informacja z realizacji inwestycji i prac remontowych ujętych w budżecie na 2020 r.

październik

1. Ocena prawidłowości i efektywności wykorzystania dotacji z budżetu miasta na
funkcjonowanie gminnych jednostek kultury i sportu.
2. Promocja Gminy oraz współpraca z miastami partnerskimi – omówienie pod kątem
finansowym.

listopad

1. Wpływy i wydatki finansowe na funkcjonowanie gminnych jednostek oświatowych za
rok 2019 i I połowę 2020 r.
2. Plan pracy Komisji na rok 2021.

grudzień

1. Analiza i ocena projektu budżetu na rok 2021 – wydanie opinii.
2. Sprawozdanie z prac Komisji za 2020 r.
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/152/2019
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.
Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Miejskiej w Pyskowicach na rok 2020.
Miesiąc

Tematyka obrad

styczeń

1. Zarządzanie kryzysowe w mieście Pyskowice.
2. Bezpieczeństwo w szkole – profilaktyka oraz sposoby zapobiegania występującym
zagrożeniom

luty

1. Utrzymanie zieleni miejskiej – plan realizacji. Kształtowanie przestrzeni bezpiecznej
poprzez systemowe zarządzanie zielenią miejską.
2. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień
dotyczących osób nieletnich.

marzec

Stan bezpieczeństwa w mieście:
1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z oceny
stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w Pyskowicach i w powiecie
gliwickim za rok 2019.
2. Zapoznanie się z informacją w zakresie sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń na
terenie miasta Pyskowice za rok 2019.
3. Informacja o działalności Straży Miejskiej w Pyskowicach w roku 2019.

kwiecień

1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za rok 2019, w tym informacja o działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok
2019.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
za rok 2019.

maj

1. Sprawozdanie z działalności OPS za rok 2019 (w tym przedstawienie potrzeb w zakresie
pomocy społecznej).
2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i informacja na temat
potrzeb związanych z realizacją zadania.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – informacja o prowadzonej działalności.

czerwiec

1. Monitoring miasta – ocena funkcjonowania, plany rozwoju i wpływ na poprawę
bezpieczeństwa.
2. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy.

3. Ocena wykonania budżetu miasta za rok 2019 – absolutorium dla Burmistrza Miasta.
lipiec
sierpień

Przerwa wakacyjna.
1. Ocena stanu technicznego 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.
3. Informacja o działaniach prowadzonych przez Dom Seniora+.
4. Problemy ludzi starszych i niepełnosprawnych. Formy opieki, obowiązki i możliwości
gminy w tym zakresie.
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wrzesień

1. Przygotowanie wniosków do budżetu na rok 2021.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku w zakresie działania
komisji.

październik

1. Straż Miejska – sprawozdanie z funkcjonowania i współpracy z innymi służbami
na terenie miasta.
2. Ocena stanu oświetlenia w mieście, wyszczególnienie miejsc, których niedoświetlenie
ma istotny wpływ na stan bezpieczeństwa publicznego w mieście.
3. Przygotowanie do akcji Zima 2020/2021.

listopad

1. Przygotowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2021 r.
2. Omówienie projektu budżetu miasta na rok 2021.
3. Aktualna sytuacja Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.

grudzień

Sprawozdanie z pracy Komisji za 2020 r.
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/152/2019
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.
Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Pyskowicach na rok 2020.
Miesiąc

Tematyka obrad

styczeń

1. Informacja o planowanych imprezach kulturalno - oświatowych na rok 2020.
2. Omówienie planów remontów dla jednostek kulturalno-oświatowych zawartych w budżecie
miasta na rok 2020.
3. Informacja o ofercie „ferie zimowe 2020”.

luty

1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Pyskowice z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez gminę za rok 2019
2. Informacja o funkcji i zadaniach doradców zawodowych, psychologów i pedagogów
szkolnych działających na terenie jednostek oświatowych. Przepływ informacji na
poszczególnych etapach realizacji zadań.
3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań własnych gminy przez
organizacje pozarządowe

marzec

1. Przegląd stanu przygotowań do remontu placówek kulturalno-oświatowych zgodnie z
założeniami przyjętymi w budżecie. Harmonogram organizacji zajęć dydaktycznych.
2. Problemy rodzin w zakresie opieki i funkcjonowanie w obszarze osób niepełnosprawnych /
zaproszenie rodziców opiekunów osób niepełnosprawnych.

kwiecień

1. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok
2019.
2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wraz z informacją o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2019 r.
3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.

maj

1. Zapoznanie się z arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych na rok szkolny
2019/2020
2. Oferta edukacyjna dla absolwentów szkół podstawowych.
3. Stan zabezpieczenia miejsc w przedszkolach na rok szkolny 2020/2021. Nabór.
4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach za rok 2019 oraz
sprawozdanie
z
realizacji
zadań
z
zakresu
wspierania
rodziny
i informacja na temat potrzeb związanych z realizacją zadań.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i
demograficznej

czerwiec

1. Oferta wakacyjna lato 2020 .
2. Przygotowanie obiektów sportowych i boisk przyblokowych do sezonu letniego
3. Informacje placówek o stanie przygotowań do przerwy wakacyjnej, remonty zabezpieczenie placówek

4. Przedszkola – nabór, stan zabezpieczenia miejsc oraz informacja o opiece w okresie
wakacyjnym.

5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy
6. Absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2019 r.
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lipiec

Przerwa wakacyjna.

sierpień

1. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego w zakresie zajęć
dydaktycznych.
2. Ocena wykonania remontów w placówkach kulturalno-oświatowych.

wrzesień

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. w zakresie oświaty, kultury,
sportu.
2. Ocena wykonania planu akcji Lato 2020.

październik

1. Kluby sportowe wykonujące zadania gminne – informacja z przebiegu realizacji zadań w
roku 2020.
2. Wnioski do projektu budżetu 2021 w zakresie oświaty, kultury i sportu .

listopad

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Pyskowice w roku
2020/2021.
2. Przygotowanie planu pracy Komisji.
3. Omówienie projektu budżetu miasta na rok 2021 w zakresie działań komisji.

grudzień

1. Ocena realizacji wniosków Komisji złożonych w 2020r.
2. Sprawozdanie z prac Komisji w roku 2020.
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/152/2019
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 19 grudnia 2019 r.
Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Pyskowicach na rok 2020
Miesiąc

Tematyka obrad

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

1. Analiza wykonania budżetu miasta za rok 2019 w obszarze działania Komisji.
2. Opinia do wykonania budżetu miasta za rok 2019 w obszarze działania komisji.

lipiec

Przerwa wakacyjna.

sierpień

Analiza skarg, wniosków oraz petycji złożonych w Urzędzie Miasta w 2019 r.

wrzesień

1. Analiza z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2020r w obszarze
działania Komisji.
2. Opinia do wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2020r w obszarze
działania Komisji.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta dotyczące stanu gminy.
4. Opinia do sprawozdania Burmistrza Miasta dotyczącego stanu gminy.

październik
listopad

1. Analiza projektu budżetu miasta na 2021r w obszarze działania Komisji.
2. Opinia do projektu budżetu miasta na 2021r w obszarze działania Komisji.
3. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2021r

grudzień

1. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2020r
2. Współpraca z właściwymi Komisjami Rady.
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Uzasadnienie
Zgodnie z §12 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasta Pyskowice, do zadań przewodniczącego rady należy
przygotowanie projektu planu pracy rady. W planie pracy rady - stosownie do § 2 ust. 3 Regulaminu pracy
Rady Miejskiej - ustala się terminy sesji. Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdanie z
działalności.
W związku z powyższym przygotowanie niniejszego projektu uchwały jest zasadne.
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