UCHWAŁA NR XXVI/272/2020
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na rok 2021
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 2020 r. poz. 713 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 2020 r. poz. 5135), 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 XXVI/272/2020
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 10 grudnia 2020 r.
Plan pracy Rady Miejskiej w Pyskowicach na rok 2021

Planowany
termin sesji w
roku 2021
28 stycznia
25 lutego
25 marca
29 kwietnia

27 maja

24 czerwca
lipiec
26 sierpnia
30 września
28 października
25 listopada
grudzień

Tematyka obrad
Sprawozdania z prac komisji za 2020 r.
Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Pyskowice z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez gminę za rok 2020.
Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z oceny stanu
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie gliwickim za 2020 rok.
1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za rok 2020, w tym informacja o działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok
2020.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za
rok 2020.
1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach za rok 2020
(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.
1. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice - skuteczność windykacji.
2. Raport o stanie Gminy - wotum zaufania dla Burmistrza Miasta.
3. Absolutorium za 2020 rok.
Przerwa wakacyjna
Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 roku
1. Stan realizacji inwestycji gminnych w 2021 roku.
2. Działania proekologiczne w mieście - ograniczenie niskiej emisji, realizacja
programów w tym zakresie.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Pyskowice w roku
szkolnym 2020/2021
1. Uchwalenie budżetu miasta na 2022 r.
2. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy komisji na 2022 rok.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/272/2020
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 10 grudnia 2020 r.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach na rok 2021

Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec

Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik

Listopad
Grudzień

Tematyka obrad
Analiza audytu i kontroli w 2020 r.
Plan audytu i kontroli wewnętrznej
Kontrola wydatków na utrzymanie zieleni miejskiej w 2020 roku
1. Analiza raportu o stanie Gminy - wotum zaufania dla Burmistrza Miasta
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2020, informacji o stanie
gminy Pyskowice, sprawozdania finansowego. Wypracowanie wniosku w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Miasta.
Przerwa wakacyjna
1. Ocena wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021.
2. Przygotowanie wniosków do projektu budżetu miasta na 2022 r.
1. Kontrola wydatków gminy na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii za
lata 2019-2020.
2. Kontrola wydatkowania środków na likwidację zjawiska bezpańskich zwierząt i
opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
Analiza projektu budżetu miasta na 2022
1. Plan pracy Komisji na 2022.
2. Sprawozdanie z pracy komisji za rok 2021
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/272/2020
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 10 grudnia 2020 r.
Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Pyskowicach na rok 2021

Miesiąc

Tematyka obrad

Styczeń

1. Gospodarowanie odpadami – stan obecny i plan na 2021 rok.
2. Oczyszczanie miasta – plan realizacji.
1. Administrowanie budynkami komunalnymi – stan istniejący. Lokale komunalne
potrzeby remontowe, zapotrzebowanie na lokale komunalne i socjalne – polityka
mieszkaniowa.
2. Utrzymanie zieleni miejskiej – plan realizacji.
1.IDEA 98 – stan realizacji przejęcia spółki.
2.Infrastruktura miasta – drogi, chodniki, mosty, przepusty – stan techniczny.
3.Informacja o postępowaniach przetargowych dotyczących chodników i parkingów.
1.Ocena realizacji wykonania zadania „Zima 2020/2021”.
2.Informacja na temat instalacji deszczowej w Gminie – inwentaryzacja,
konserwacja, remonty, inwestycje.
1. Stan zaopatrzenia Gminy w media – energia elektryczna, prąd, gaz.
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg – stan realizacji.
3. Cmentarz komunalny – inwestycje i remonty.
1. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy.
2. Absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2020 rok.

Luty

Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Przerwa wakacyjna

1. Informacja na temat realizacji zadań związanych z ochroną zwierząt.
2. Założenia do budżetu na 2022r.
Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2021r.
1. Przygotowanie miasta do sezonu zimowego.
2. Inwestycje na terenie Gminy – stan realizacji.
1. Omówienie projektu budżetu na 2022r. w zakresie gospodarki komunalnej.
2. Sprawozdanie z pracy Komisji.
3. Opracowanie planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej na 2022 r.
Ocena realizacji wniosków wypracowanych przez Komisję Gospodarki Komunalnej.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/272/2020
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 10 grudnia 2020 r.
Plan pracy Komisji Inwestycji i Budżetu Rady Miejskiej w Pyskowicach na rok 2021

Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień

Maj

Tematyka obrad
Ilość nieruchomości, które znajdują się na terenie gminy do komunalizacji i które
gmina stara się skomunalizować lub prowadzi komunalizację.
1.Zasób posiadanych terenów przeznaczonych na działki budowlane na potrzeby
rozwijającego się mieszkalnictwa i ich lokalizacja.
2. Opłata śmieciowa – ustalanie, pobór, windykacja.
Opieka społeczna i wsparcie rodzin – analiza potrzeb a możliwości finansowe gminy.

1. Analiza wydatkowania środków finansowych na zadania związane z
przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani za rok 2020.
2. Ocena wydatkowania środków finansowych za rok 2020 na zadania związane
ze współpracą z organizacjami pozarządowymi – analiza potrzeb.
1. Ciepłownictwo – modernizacja, stan realizacji inwestycji, plan na 2021r.
2. Informacja na temat nowego Studium Zagospodarowania Przestrzennego
- stan prac.

Czerwiec

1. Wierzytelności i zobowiązania gminy – skuteczność windykacji.
2. Omówienie raportu o stanie gminy – wotum zaufania dla Burmistrza.
3. Ocena wykonania budżetu za rok 2020 - absolutorium.

Lipiec
Sierpień

Przerwa wakacyjna

1. Analiza przetargów na zadania za I-sze półrocze 2021 r.
2. Informacja o potrzebie wykupu działek na rzecz Gminy zajętych pod drogi lub inną
infrastrukturę – ilość, lokalizacja.

Wrzesień

1. Ocena wykonania budżetu za I-sze półrocze 2021 r.
2. Promocja Gminy oraz współpraca z miastami partnerskimi – omówienie pod kątem
finansowym.

Październik

1. Ocena prawidłowości i efektywności wykorzystania dotacji z budżetu miasta na
funkcjonowanie gminnych jednostek kultury i sportu.
2. Informacja z realizacji inwestycji i prac remontowych ujętych w budżecie na 2021 r.

Listopad
Grudzień

1. Wpływy i wydatki finansowe na funkcjonowanie gminnych jednostek
oświatowych za rok 2020 i I-sza połowa 2021 r.
2. Plan pracy Komisji na rok 2022.
Analiza i ocena projektu budżetu na rok 2022 – wydanie opinii.
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/272/2020
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 10 grudnia 2020 r.
Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Miejskiej w Pyskowicach na rok 2021

Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec
Sierpień

Wrzesień
Październik

Tematyka obrad
1.Zarządzanie kryzysowe w Mieście Pyskowice.
2. Bezpieczeństwo w szkole - profilaktyka oraz sposoby zapobiegania występującym
zagrożeniom.
1. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień
dotyczących osób nieletnich
1.Stan bezpieczeństwa w mieście:
a)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 2020.
b)Zapoznanie się z informacją w zakresie sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń na
terenie miasta Pyskowice za 2020r.
c) Informacja o działalności Straży Miejskiej w Pyskowicach w roku 2020.
1.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za rok 2020, w tym informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
2.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.
3.Omówienie zjawisk patologii społecznych występujących w naszym mieście- działania
podejmowane w celu ich ograniczenia.
4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok
2020.
5. Ocena stanu technicznego dróg, ich nawierzchni, oznakowania pionowego i poziomego
oraz stanu urządzeń drogowych znajdujących się na obszarze gminy Pyskowice.
6. Ocena stanu bezpieczeństwa chodników uwzględniająca potrzeby osób z ograniczoną
możliwością poruszania się.
1.Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i
demograficznej.
2.Sprawozdanie z działalności OPS za rok 2020 (w tym przedstawienie potrzeb w zakresie
pomocy społecznej).
3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i informacja na temat potrzeb
związanych z realizacją zadania.
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 2020 – absolutorium dla Burmistrza Miasta.
Przerwa wakacyjna
1. Utrzymanie zieleni miejskiej – realizacja. Kształtowanie przestrzeni bezpiecznej poprzez
systemowe zarządzanie zielenią miejską.
2. Informacja o działaniach prowadzonych przez Dom Seniora.
3. Przygotowanie wniosków do budżetu na rok 2022.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku w zakresie działania komisji.
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 2021/2022.
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Listopad
Grudzień

1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – informacja o prowadzonej działalności.
2.Przygotowanie i zatwierdzenie Planu pracy komisji na 2022 r.
3. Omówienie projektu budżetu miasta na rok 2022.
Sprawozdanie z pracy komisji za 2021 r.
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/272/2020
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 10 grudnia 2020 r.
Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Pyskowicach

Miesiąc
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec
Sierpień

Wrzesień

Tematyka obrad
1.Informacja o planowanych imprezach kulturalno – oświatowych na rok 2021.
2.Omówienie sytuacji w placówkach kulturalno – oświatowych w okresie

panującej pandemii. Sytuacja bieżąca.
3. Informacja o ofercie: ferie zimowe 2021 r.
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
2020.
2.Sytuacja kadrowa w placówkach kulturalno – oświatowych.
3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursów na realizację zadań własnych gminy
przez organizacje pozarządowe.
1.Informacja o wykonaniu i realizacji zadań własnych Gminy: realizowanych w
roku 2020 przez Organizacje pozarządowe zgodnie z złożonymi projektami w
konkursie roku 2020.
2. Funkcje i zadania doradców zawodowych, psychologów i pedagogów
szkolnych działających na terenie jednostek oświatowych. Przepływ informacji na
poszczególnych etapach realizacji zadań.
1.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania problemów
alkoholowych za rok 2020 w obszarze działalności placówek oświatowych.
2.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani za
rok 2020 w obszarze działalności placówek oświatowych.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi.
1.Oferta edukacyjna dla absolwentów szkół podstawowych.
2.Stan organizacyjny w zakresie naborów do placówek oświatowych/
przedszkola/szkoły /żłobek
3.Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej.
4.Zakres pomocy w wspieraniu rodzin z osobami niepełnosprawnymi.
1.Informacje placówek oświatowych o stanie przygotowań do przerwy
wakacyjnej /realizacja programu remontów zgodnie z przyjętym planem w
oparciu o założenia budżetu na rok 2021
2.Przedszkola/Żłobek- nabór, stan zabezpieczenia miejsc oraz informacja o
opiece w okresie wakacyjnym
3.Przygotowanie obiektów sportowych i boisk przyblokowych do sezonu letniego.
4.Rozpatrzenie raportu o stanie Gmin-wotum zaufania dla Burmistrza Miasta
5. Absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2020 r
Przerwa wakacyjna

1. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego w zakresie
zajęć dydaktycznych.
2. Ocena wykonania remontów w placówkach oświatowych
3. Wnioski do projektu budżetu na rok 2022 w zakresie komisji.
1.Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. w zakresie oświaty,
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Październik
Listopad
Grudzień

kultury i sportu
2. Ocena wykonania planu akcji „ Lato 2021 r”
1.Ocena rozpoczęcia roku szkolnego 2021 w placówkach oświatowych jako
organu prowadzącego.
2. Organizacje pozarządowe- ocena współpracy z samorządem
1.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Pyskowice w
roku szkolnym 2020/2021. Wyniki egzaminów.
2. Przygotowanie planu pracy Komisji na rok 2022
1.Ocena realizacji wniosków Komisji złożonych w roku 2021
2. Sprawozdanie z prac Komisji w roku 2021
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/272/2020
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 10 grudnia 2020 r.
Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Pyskowicach na rok 2021

Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad

Tematyka obrad
1. Sprawozdanie z pracy komisji za 2020 r.
2. Współpraca z właściwymi komisjami Rady.
Analiza skarg, wniosków oraz petycji złożonych w Urzędzie Miejskim w 2020 r.

1. Analiza wykonania budżetu miasta za rok 2020 r. - opinia komisji.
2. Raport o stanie gminy - opinia komisji.
Przerwa wakacyjna

Ocena wykonania budżetu za I-sze półrocze 2021 r.- opinia komisji
1. Analiza projektu budżetu miasta na 2022 rok.
2. Przygotowanie planu pracy komisji na 2022 rok.

Grudzień
Praca komisji uzależniona od wpływu skarg, wniosków i petycji do Rady Miejskiej. Przyjmowanie i
rozpatrywanie skarg oraz wniosków zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
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