
u C H W A L A Nr XVIII/l 18 / 2008

Rady Miejskiej w Ozarowie

z dnia 30 stycznia 2008 roku

w sprawie przyjecia planu pracy komisji stalych Rady Miejskiej w Ozarowie na rok 2008.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie

gminnym / Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z póznozm./ i § 44 Statutu Gminy Ozarów

uchwalonego uchwala Nr VII / 39 / 2003 Rady Miejskiej w Ozarowie

z dnia 23 kwietnia 2003 roku / Dz. Urz. Województwa Swietokrzyskiego z 2003 Nr 138,

poz. 1236/~

Rada Miejska uchwala co nastepuje:

§1

Przyjmuje plany pracy Komisji Stalych Rady Miejskiej na 2008 rok:

-Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budzetu zgodnie z zal. Nr l,

- Komisji Oswiaty, Kultury, Sportu i Zdrowia zgodnie z zal. Nr 2,

- Komisji Rolnictwa i Porzadku Publicznego zgodnie z zal. Nr 3,

~ §2

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zalacznik Nr 1
do uchwaly Nr XVIII /118 / 2008
Rady Miejskiej w Ozarowie
z dnia 30.01.2008 roku

Plan pracy Komisii Rozwoiu Gospodarczego i Budzetu na rok 2008.

Lp. Miesiac Tematyka pracy

1. Styczen Funkcjonowanie SPOZOZ w Ozarowie w roku 2007 i roku biezacym ze
szczególnym uwzglednieniem rehabilitacji, podsumowanie pracy
komisji za 2007 L, opiniowanie uchwal zgloszonych na sesje rady

2. Luty Opiniowanie uchwal zgloszonych na sesje, wspólpraca Gminy Ozarów z
organizacjami pozarzadowymi, analiza sprawozdan z dzialalnosci jednostek
i zakladów budzetowych, gospodarka zasobami komunalnymi,

3. Marzec analiza stawek cen wody, scieków, smieci, gospodarka smieciowa na terenie
gminy Ozarów, opiniowanie uchwal zgloszonych za sesje rady,

4 Kwiecien Analiza wykonania budzetu za rok 2007, analiza informacji o stanie mienia
komunalnego, opiniowanie uchwaly w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Ozarowa absolutorium za 2007 L, sprawy zwiazane ze stanem infrastruktury
technicznej na terenie gminy Ozarów, opiniowanie uchwal zgloszonych na
sesje Rady

5 Maj Analiza bilansu i rachunku wyników za 2007 rok SPZOZ w Ozarowie, analiza
dzialalnosci podmiotów gospodarczych na terenie gminy Ozarów pod katem
wprowadzania innowacyjnosci w produkcji i nowych technologii, informacja
Burmistrza o realizacji zadania" e - swietokrzyskie, elektroniczny obieg
dokumentów, komputeryzacja urzedu, opiniowanie uchwal zgloszonych na
sesie Rady

6 Czerwiec Analiza sprawozdania z realizacji dochodów za I kwartal 2008 roku, analiza
wieloletniego planu inwestycyjnego pod katem zmiany priorytetów,
pozyskiwanie srodków zewnetrznych przez gmine, funkcjonowanie placów
targowych, analiza gospodarki cieplnej na terenie gminy Ozarów,
opiniowanie uchwal zgloszonych na sesje Rady

7 Lipiec Analiza biezacych dochodów Krytej Plywalni Neptun, sprawy zwiazane z
promocja gminy, spotkanie z samorzadowcami z Kroscienka.

8 Sierpien analiza sprawozdania z realizacji dochodów za II kwartal 2008 roku, analiza
bezrobocia na terenie gminy Ozarów, opiniowanie uchwal zgloszonych na
sesie Rady

9 Wrzesien Analiza z wykonania budzetu za I pólrocze 2008 L, obsluga bankowa budzetu
- podsumowanie realizacji umowy z BS Ozarów, opiniowanie uchwal
zgloszonych na sesie Rady

10 Pazdziernik Budownictwo socjalne, analiza biezacych dochodów Krytej Plywalni Neptun,
opiniowanie uchwal zgloszonych na sesie

11 Listopad Ustalenie wysokosci stawek podatków i oplat lokalnych na 2009 L, realizacja
dochodów za III kwartal 2008 roku, opiniowanie uchwal zgloszonych na sesie

12 Grudzien Prace zwiazane z uchwalaniem budzetu, opiniowanie uchwal zgloszonych na
sesie
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Zalacznik Nr 2
do uchwaly Nr XVIII/ 118 /2008
Rady Miejskiej w Ozarowie
z dnia 30 stycznia 2008 r.

PLAN PRACY
KOMISJI OSWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA

RADY MIEJSKIEJ W OZAROWIE NA 2008 ROK.

I Kwartal.
l. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2008 i jego przyjecie.
2. Ustalenie kalendarza imprez kulturalnych w porozumieniu z dyrektorem Domu

Kultury w Ozarowie, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych, Stowarzyszeniem Sohysów Ziemi Ozarowskiej, Zarzadem Gminnym
Ochotniczej Strazy Pozarnej.

3. Ustalenie kalendarza imprez sportowych w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i
Gminy, prezesem Klubu Sportowego "Alit", kierownikiem Krytej Plywalni "Neptun",
nauczycielami wychowania fizycznego ze szkól znajdujacych sie na terenie Miasta i
Gminy Ozarów, Zarzadem Gminnym Ochotniczej Strazy Pozarnej.

4. Omówienie scenariusza obchodów Dni Ozarowa (burmistrz, czlonkowie komisji,
dyrektor Domu Kultury w Ozarowie, pelnomocnik burmistrza, Zarzad Klubu
Sportowego "Alit") .

5. Analiza i opiniowanie projektów uchwal Rady Miejskiej.
6. Analiza wydatków oswiatowych w oparciu o subwencje oswiatowa oraz srodki wlasne

gmmy.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza z wykonania budzetu za 2007 rok i

przedstawienie opinii dla Komisji Rewizyjnej w zakresie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy w Ozarowie.

IIKwartal.
l. Obchody Dni Ozarowa.
2. Wspólpraca z Gmina Kroscienko nad Dunajcem, oraz slowackim miastem Spiska

Bela.
3. Analiza i opiniowanie projektów uchwal Rady Miejskiej.
4. Analiza bilansu SPZOZ w Ozarowie i wskazanie kandydatów na czlonków Rady

Spolecznej dzialajacej przy SPZOZ w Ozarowie.
IIIKwartal.

l. Posiedzenie wyjazdowe komisji celem zapoznania sie ze stanem technicznym
i wyposazeniem szkól i przedszkoli.

2. Spotkanie z dyrektorami szkól i przedszkoli - zapoznanie ze stanem technicznym i
potrzebami szkól przedszkoli.

3. Analiza i opiniowanie projektów uchwal Rady Miejskiej.
IV Kwartal.

l. Obchody Dnia Niepodleglosci.
2. Analiza i opiniowanie projektów uchwal Rady Miasta.
3. Zaopiniowanie projektów uchwal w sprawie podatków.
4. Zaopiniowanie projektu budzetu na rok 2009.
5. Zaopiniowanie zagadnien i problemów zwiazanych z utrzymaniem obiektów kultury

(Dom Kultury, Biblioteki).
6. Podsumowanie pracy komisji za 2008 rok. Opracowanie zalozen do planu pracy

komisji w 2009 roku.



Zal. Nr 3
do uchwaly Nr XVllI/118/2008
Rady Miejskiej w Ozarowie
z dnia 30 stycznia 2008 r.

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA I PORZADKU PUBLICZNEGO NA 2008 ROK

STYCZEN

Analiza i opiniowanie uchwal podejmowanych przez Rade Miejska w Ozarowie.

Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji za 2007 rok.

Opracowanie planu pracy Komisji na 2008 rok.

LUTY

~ Analiza i opiniowanie projektów uchwal Rady Miejskiej.

Opracowanie wspólpracy Komisji Rolnictwa z organizacjami, stowarzyszeniami i innymi

podmiotami dzialajacymi na terenie Gminy.

MARZEC

Opiniowanie uchwal Rady Miejskiej.

Analiza sprawozdan jednostek i zakladów budzetowych oraz instytucji kultury.

Planowane jest posiedzenie wyjazdowe w teren, poswiecone ocenie stanu dróg, przegladu

oswietlenia itp.

KWIECIEN

Opiniowanie uchwal przedstawianych na sesjie Rady Miejskiej.

Analiza wykonania budzetu giny za 2007 rok.

Zorganizowanie IV Swieta Kwitnacej WISni(27.04.2008 r. - Nowe).

MAJ

~

Opiniowanie uchwal Rady Miejskiej przed sesja.

Posiedzenie wyjazdowe Komisji wspólnie z przedstawicielami Strazy Miejskiej, Policji w celu

oceny porzadku i bezpieczenstwa w terenie (sklepy, obiekty szkolne, sportowe).

CZERWIEC

Opiniowanie uchwal na sesje Rady Miejskiej.

Przeprowadzenie konkursu ,,Piekna i Bezpieczna Zagroda".

Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami firm, zakladów na temat odnawialnych,

ekologicznych zródel energii.

LIPIEC

Opiniowanie projektów uchwal na sesji Rady Miejskiej.

Ocena dzialalnosci jednostek OSP na terenie gminy Ozarów ( lustracja Remiz).



SIERPIEN

Opiniowanie projektów uchwal na sesji Rady Miejskiej.

Zorganizowanie Dozynek Gminnych 2008 - V Edycja.

WRZESIEN - PAzDZIERNIK

Opiniowanie projektów uchwal na sesje Rady Miejskiej.

Analiza z wykonania budzetu za I pólrocze 2008.

Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami organizacji i instytucji obejmujacymi w swej

dzialalnosci obszary wiejskie tj: Izby Rolnicze, ODR, Inspekcja Ochrony Roslin i Nasiennictwa itp.

LISTOPAD

Opiniowanie projektów uchwal na sesje Rady Miejskiej.

Ustalenie wysokosci stawek podatków i oplat lokalnych.

GRUDZIEN
"-----

Opiniowanie projektów uchwal na sesje Rady Miejskiej, zwlaszcza zwiazane z uchwaleniem

budzetu na 2009 rok.

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Porzadku Publicznego jest otwarty a sama Komisja wyraza

gotowosc w realizowaniu problematyki zaproponowanej przez rózne podmioty z terenu gminy.

Za realizacje planu pracy odpowiedzialna jest cala Komisja.
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