U C H W A Ł A  NR XXXI/204/2009
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 28 stycznia 2009 roku



w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Ożarowie                           
                   na 2009 rok


	Na podstawie art.21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 roku Nr 138, poz. 1236/ Rada Miejska uchwala 
co następuje : 


§1.

Przyjmuje plany pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2009 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 XXXI/204/2009
                                                                                             Rady Miejskiej w Ożarowie
                                                                                              z dnia 28 stycznia 2009 roku
          
  Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na rok 2009.
Lp.
Miesiąc
Tematyka pracy

1.
Styczeń
 Podsumowanie pracy komisji za 2008 r, .Przygotowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych. Zaopiniowanie  preliminarza wydatków do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przyjęcie planu pracy na 2009 r. Opiniowanie uchwał zgłoszonych na  sesję rady, w tym uchwały o współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2.
Luty
Opiniowanie uchwał zgłoszonych na sesję,   analiza wydatków  na utrzymanie lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy będących  w zarządzie ZGKIM. Ocena gospodarki zasobami komunalnymi wraz z informacją burmistrza o stanie mienia komunalnego. 
3.
Marzec
Analiza sprawozdań z działalności jednostek i zakładów budżetowych, analiza stawek cen wody, ścieków, planowane zakupy inwestycyjne przez Zakład Gospodarki Komunalnej, planowane przekształcenia w zakładach komunalnych, opiniowanie uchwał zgłoszonych za sesję rady,  
4
Kwiecień
Analiza wykonania budżetu za rok 2008,  opiniowanie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ożarowa absolutorium za 2008 r., sprawy związane ze stanem infrastruktury technicznej na terenie gminy Ożarów, opiniowanie uchwał zgłoszonych na sesję Rady 
5
Maj
Analiza bilansu i rachunku wyników za 2008 rok SPZOZ w Ożarowie, analiza działalności podmiotów gospodarczych na terenie gminy Ożarów pod kątem wprowadzania innowacyjności w produkcji i nowych technologii, nowe inwestycje sektora prywatnego,  informacja Burmistrza o realizacji zadania „ e – świętokrzyskie,  informacja o wdrażaniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów  i innych technologii informatycznych w urzędzie miasta,   opiniowanie uchwał zgłoszonych na sesje Rady 
6
Czerwiec
Analiza sprawozdania z realizacji dochodów za I kwartał 2009 roku, analiza finansowa zadań wchodzących w skład wieloletniego planu inwestycyjnego  wraz ze zmianą  priorytetów, pozyskiwanie środków zewnętrznych przez gminę, informacja o realizacji zadań inwestycyjnych objętych funduszami pomocowymi, funkcjonowanie placów targowych,   opiniowanie uchwał zgłoszonych na sesje Rady   
7
Lipiec
 Analiza bieżących dochodów Krytej Pływalni Neptun, sprawy związane z promocją gminy, spotkanie z samorządowcami z Krościenka.
8
Sierpień
analiza sprawozdania z realizacji dochodów za II kwartał 2009 roku, analiza bezrobocia na terenie gminy Ożarów, opiniowanie uchwał zgłoszonych na sesję Rady
9
Wrzesień
Analiza z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r., Ocena obsługi bankowej budżetu gminy. Opiniowanie uchwal zgłoszonych na sesję Rady
10
Październik
 Zagospodarowanie przejętych nieruchomości w Lasocinie i Suchodółce, sprawozdanie burmistrza z realizacji inwestycji objętych wsparciem funduszy pomocowych,  opiniowanie uchwał zgłoszonych na sesję
11
Listopad
Ustalenie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 r,  realizacji dochodów za III kwartał 2008 roku, opiniowanie uchwał zgłoszonych na sesję
12
Grudzień
Prace związane z uchwalaniem budżetu na 2010 rok, opiniowanie uchwał zgłoszonych na sesję 
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PLAN PRACY
KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE NA 2009 ROK.
                                                                                                                  
Lp.
miesiąc
tematyka
odpowiedzialny
za przygotowanie
materiałów

1.


styczeń

	Sprawozdania z pracy Komisji za 2008 r.

Opracowanie planu pracy komisji na rok 2009 i jego przyjęcie.
Zaopiniowanie uchwał w sprawie:
	Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r,

Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Przewodniczący Komisji

Pełnomocnik Burmistrza do spraw profilaktyki

2.
luty
	Zapoznanie komisji z projektem kalendarza imprez kulturalnych. 



	Zapoznanie komisji z projektem kalendarza imprez sportowych.
	Informacja o stanie przygotowań do obchodów „Dni Ożarowa oraz 440 rocznicy lokacji miasta Ożarów”

Dyrektor MGOK
Pełnomocnik Burmistrza ds profilaktyki
Prezes klubu „Alit”
Kierownik pływalni
Burmistrz,
Dyrektor MGOK

3. 

marzec
	Analiza wydatków oświatowych w oparciu o subwencję oświatową oraz środki własne gminy za 2008 rok.

Analiza sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2008 rok i przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w zakresie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Ożarowie.
Kierownik ZEAS


Skarbik , Komisja 
4.
kwiecień
	Sprawozdania finansowe z działalności biblioteki, MGOK w Ożarowie za 2008 r. 

Dyrektor MGOK,
Dyrektor Biblioteki
5.
maj
	Sprawozdanie  z działalności SPZOZ w Ożarowie za 2008 rok.  Aktualizacja Statutu SPZOZ.

Dyrektor SPZOZ

6.
czerwiec
	Budownictwo komunalne i lokale socjalne w Gminie Ożarów.

Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2008 rok.
Burmistrz, Kierownik OPS
Dyrektor SPZOZ
7.
sierpień
	Analiza wykonania budżetu za I-półrocze 2008 roku.

Informacja z realizacji inwestycji w gminie
Skarbik , Komisja
Burmistrz
8.
wrzesień
	Ocena stanu przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2009/2010 (posiedzenie wyjazdowe)

Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia
Burmistrz
9.
październik
	Założenia do projektu budżetu na 2010 rok.

Informacja o przygotowaniach do obchodów Święta Niepodległości.
Burmistrz
Dyrektor MGOK, komisja, Burmistrz
10.
listopad
	Zaopiniowanie i przyjęcie propozycji stawek podatkowych na 2009 rok.

Burmistrz, Skarbik 
11.
grudzień
	Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Ożarów na 2010 rok.

Przyjęcie planu pracy komisji na 2010 rok.
 Zaopiniowanie uchwał w sprawie:
	Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r,

Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok,
Uchwalenia współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok. 
Burmistrz, Skarbnik
Przewodniczący komisji


Pełnomocnik Burmistrza do spraw profilaktyki

Burmistrz,

Cały rok: Opiniowanie bieżących projektów uchwał.

                                                               Zał. Nr 3
                                                                                             do uchwały Nr XXXI/ /2009
                                                                                             Rady Miejskiej w Ożarowie
                                                                                               z dnia 28 stycznia 2009 roku

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego na 2009 rok.

Miesiąc

Tematyka
Styczeń
- opiniowanie projektów uchwał zgłaszanych na sesję rady
- opracowanie planu pracy komisji na 2009 rok
- sprawozdanie z realizacji planu pracy komisji za 2008 rok
Luty
- opiniowanie projektów uchwał zgłaszanych na sesję rady
- spotkanie z przedstawicielami firm, zakładów na temat odnawialnych,     
   ekologicznych źródeł energii
- omówienie problemu oczyszczalni przydomowych na terenie gminy 
  Ożarów
Marzec
- opiniowanie projektów uchwał zgłaszanych na sesję rady
- analiza sprawozdań z jednostek i zakładów budżetowych
- ocena stanu dróg pod kątem remontów po zimie, przegląd oświetlenia
Kwiecień
- opiniowanie projektów uchwał zgłaszanych na sesje rady
- analiza wykonania budżetu gminy za 2008 r., absolutorium dla 
   Burmistrza Ożarowa
Maj
- opiniowanie projektów uchwał zgłaszanych na sesję rady
- zorganizowanie V Święta Kwitnącej Wiśni w Nowem
- spotkanie z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej dotyczące 
   porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy (komisja wyjazdowa)
Czerwiec
- opiniowanie projektów uchwał zgłaszanych na sesję rady
- przeprowadzenie Konkursu Piękna i Bezpieczna Zagroda (komisja 
  wyjazdowa)
- ocena działalności jednostek OSP na terenie gminy- lustracja remiz
Lipiec
Przerwa urlopowa (pod warunkiem, iż nie będzie potrzeb opiniowania projektów uchwał na sesję rady)
Sierpień
- opiniowanie projektów uchwał zgłaszanych na sesję rady 
- zorganizowanie dożynek gminnych 2009
Wrzesień
- opiniowanie projektów uchwał zgłaszanych na sesję rady
- analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku
- zadania do budżetu gminy na 2009 rok
Październik

Listopad
- opiniowanie projektów uchwał na sesję rady
- zaopiniowanie i przyjęcie propozycji stawek podatków i opłat 
   lokalnych na 2010 rok

Grudzień
- opiniowanie projektów uchwał na sesję rady
- analiza i zaopiniowanie budżetu gminy na 2010 rok

Plan pracy Komisji jest planem otwartym, może być zmieniany i dostosowywany do potrzeb w ciągu roku.  



