U C H W A Ł A  Nr V/ 16  / 2007
Rady Miejskiej w  Ożarowie
z  dnia 07 lutego 2007 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Ożarowie na rok 2007.



Na  podstawie  art. 21 ust. 3  ustawy  z  dnia 8  marca  1990 r.  o  samorządzie gminnym                        / Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./   i § 44  Statutu   Gminy Ożarów uchwalonego    uchwałą   Nr  VII / 39 / 2003  Rady  Miejskiej  w  Ożarowie  z  dnia  23  kwietnia  2003  roku 
/ Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 Nr 138, poz. 1236 / 
Rada Miejska uchwala co następuje :


§ 1

Przyjmuje plan pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2007 rok:
- Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  zgodnie z zał. Nr 1, 
-  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia zgodnie z  zał. Nr 2, 
-  Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego  zgodnie z zał. Nr 3,


                                                                           § 2

Uchwała   wchodzi  w  życie  z dniem podjęcia.

                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                                    do uchwały Nr V/16 / 2007 
                                                                                     Rady miejskiej w Ożarowie 
                                                                                z dnia 07.02.2007 roku


Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na rok 2007.


Lp.
Miesiąc
Tematyka pracy

1.
Styczeń
----------------------------------
2.
Luty
Opiniowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi, inne uchwały zgłoszone na sesję,  dokonanie zmian w składzie komisji inwentaryzacyjnej do spraw przejęcia mienia komunalnego,  gospodarka zasobami komunalnymi, gospodarka śmieciowa na terenie gminy Ożarów
3.
Marzec
Analiza sprawozdań z działalności jednostek i zakładów budżetowych, analiza stawek cen wody, ścieków, śmieci, opiniowanie uchwał zgłoszonych za sesję rady,  
4
Kwiecień
Analiza wykonania budżetu za rok 2006, analiza informacji o stanie mienia komunalnego, opiniowanie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ożarowa absolutorium za 2006 r., sprawy związane ze stanem infrastruktury technicznej na terenie gminy Ożarów, opiniowanie uchwał zgłoszonych na sesję Rady 
5
Maj
analiza sprawozdania z realizacji dochodów za I kwartał 2007 roku ,funkcjonowanie placów targowych,  analiza bieżących dochodów Krytej Pływalni Neptun, analiza gospodarki cieplnej na terenie gminy Ożarow,  opiniowanie uchwał zgłoszonych na sesje Rady   
6
Czerwiec
Analiza bilansu i rachunku wyników za 2006 rok SPZOZ w Ożarowie, analiza działalności podmiotów gospodarczych na terenie gminy Ożarów pod kątem wprowadzania innowacyjności w produkcji i nowych technologii, informacja Burmistrza o realizacji zadania „ e – świętokrzyskie, opiniowanie uchwał zgłoszonych na sesje Rady
7
Lipiec
Sprawy związane z promocją gminy, spotkanie z samorządowcami z Krościenka.
8
Sierpień
analiza sprawozdania z realizacji dochodów za II kwartał 2007 roku, analiza bezrobocia na terenie gminy Ożarów, opiniowanie uchwał zgłoszonych na sesję Rady
9
Wrzesień
Analiza z wykonania budżetu za I półrocze 2007 r., obsługa bankowa budżetu, komputeryzacja urzędu, wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, opiniowanie uchwal zgłoszonych na sesję Rady
10
Październik
Analiza zasobów komunalnych, budownictwo socjalne, analiza bieżących dochodów Krytej Pływalni Neptun, opiniowanie uchwał zgłoszonych na sesję
11
Listopad
Ustalenie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych, realizacji dochodów za III kwartał 2007 roku, opiniowanie uchwał zgłoszonych na sesję
12
Grudzień
Prace związane z uchwalaniem budżetu, opiniowanie uchwał zgłoszonych na sesję 

                                                                                        

                                                                                            załącznik Nr 2
                                                                                                    do uchwały Nr V/16/2007
                                                                                           Rady Miejskiej w Ożarowie
                                                                                                  z dnia 07.02.2007 roku

PLAN PRACY

KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE NA 2007 ROK


I Kwartał.

	Opracowanie planu pracy komisji na rok 2007 i jego przyjęcie.
	Ustalenie kalendarza imprez kulturalnych w porozumieniu z dyrektorem Domu Kultury w Ożarowie, Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszeniem Sołtysów Ziemi Ożarowskiej, Zarządem Gminnym Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ustalenie kalendarza imprez sportowych w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy, prezesem Klubu Sportowego „Alit”, kierownikiem Krytej Pływalni „Neptun”, nauczycielami wychowania fizycznego ze szkół znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Ożarów, Zarządem Gminnym Ochotniczej Straży Pożarnej.
Omówienie scenariusza obchodów Dni Ożarowa (burmistrz, członkowie komisji, dyrektor Domu Kultury w Ożarowie, pełnomocnik burmistrza, Zarząd Klubu Sportowego „Alit”) .
Analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
Sprawozdanie z wykonania budżetu w szkołach i przedszkolach . 
      Omówienie funkcjonowania tych jednostek w roku 2006/2007.


II Kwartał.

	Zapoznanie Komisji z założeniami do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2007/2008 (dyrektorzy jednostek).
	Spotkanie Komisji z uczniami i ich opiekunami, którzy wyróżnili się w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i różnych typach zawodów.

Obchody Dni Ożarowa, Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego.
Analiza współpracy z Gminą Krościenko nad Dunajcem, oraz słowackim miastem Spiska Bela.
 Analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
	Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2006 rok i przedstawienie opinii dla Komisji Rewizyjnej w zakresie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Ożarowie. 

Analiza bilansu SPZOZ w Ożarowie i wskazanie kandydatów na członków Rady Społecznej działającej przy  SPZOZ w Ożarowie.  

III Kwartał.

	Posiedzenie wyjazdowe komisji celem zapoznania się ze stanem technicznym

      i wyposażeniem szkól i przedszkoli.
	Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli - zapoznanie ze stanem przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2007/2008. Wielkość subwencji oświatowej przypadająca na ucznia w gminie oraz ilość środków własnych. 

Analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.


IV Kwartał.

	Spotkanie z nauczycielami pracownikami oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Obchody Dnia Niepodległości.
	Analiza i opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków. 
Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2008.
	Zaopiniowanie zagadnień i problemów związanych z utrzymaniem obiektów kultury   (Dom Kultury, Biblioteki).
	Podsumowanie pracy komisji za 2007 rok. Opracowanie założeń do planu pracy komisji w 2008 roku.






                                                                 Załącznik Nr 3 
                                                                                  do uchwały Nr V/16/2006 
                                                                                    Rady Miejskiej w Ożarowie 
                                                                      z dnia 07.02.2007r.

PLAN PRACY 
KOMISJI ROLNICTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 
NA 2007 ROK



L.P.

TERMIN

TEMATYKA

1.

cały rok

analiza i opiniowanie uchwał podejmowanych przez Radę Miejską w Ożarowie

2.

cały rok
odbywanie posiedzeń Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego stosownie do potrzeb wynikających z tematyki pracy Rady Miejskiej i samej Komisji

3.

marzec
a) analiza sprawozdań zakładów budżetowych i jednostek budżetowych i instytucji kultury
b) zorganizowanie szkoleń dla rolników z terenu gminy

4.

kwiecień
a) zorganizowanie Święta Kwitnącej Wiśni – Nowe 2007
b) zorganizowanie spotkania na temat odnawialnych – ekologicznych źródeł energii

5.

cały rok
współpraca z Komisariatem Policji, Strażą Miejską, OSP w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy (posiedzenie wyjazdowe komisji)

6.

cały rok
monitorowanie komasacji gruntów oraz programu „NATURA” – teren powiśla

7.

czerwiec
a) przeprowadzenie konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda”
b) przeprowadzenie konkursu „Najpiękniejszy Balkon Ożarowa”(posiedzenie wyjazdowe komisji)

8.

lipiec
analiza stanu dróg, oświetlenia rowów, zbiorników wodnych, przepustów na terenie gminy.

9.

sierpień

zorganizowanie dożynek gminnych 2007

10.

cały rok
nawiązanie współpracy z organizacjami obejmującymi w swojej działalności obszary wiejskie (Izby Rolnicze, Spółdzielnia Nadwiślanka itp.)

11.

cały rok
Komisja Rolnictwa i Porządku Publicznego wyraża gotowość w realizowaniu problematyki zaproponowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie, Stowarzyszenie Sołtysów oraz mieszkańców gminy.





