Projekt
PLAN PRACY
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
na 2019 rok

L.p.

Tematyka

Termin realizacji

I.

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żychlinie,
b) „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2019 rok”.

Styczeń

II.

1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli za 2018 r. na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 r.

Luty

III.

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmiany „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2018-2021”,
b) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez gminę Żychlin oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych,
c) stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum im.
A.Mickiewicza w Żychlinie z dniem 31.08.2019r.,
d) stwierdzenia
przekształcenia
trzyletniego
Liceum
Ogólnokształcącego im. A.Mickiewicza w Żychlinie w
czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. A.Mickiewicza,
e) utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie z dniem
1.09.2019r.,
f) ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru
zajęć
dydaktycznych
wychowawczych i opiekuńczych.
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z wykonania planu
finansowego za 2018 r.:
a) Żychlińskiego Domu Kultury,
b) Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Gminnego
Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii” za 2018 r.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2021”.
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem „Oceny zasobów pomocy
społecznej” za rok 2018 dla gminy Żychlin.

Marzec/Kwiecień

Projekt
IV.

1. Zapoznanie się ze sprawozdaniami za rok 2018 z działalności:
a) Żychlińskiego Domu Kultury,
b) Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
c) Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej.
2. Zapoznanie się z informacją z realizacji Programu Współpracy
Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.

V.

1. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2019 r.:
a) Żychlińskiego Domu Kultury,
b) Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej.

Lipiec/Sierpień

VI.

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmiany „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2019 rok”,
b) zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznego przedszkola i niepublicznej szkoły
podstawowej oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
2. Zapoznanie się z informacją dotyczącą organizacji roku
szkolnego
2019/2020
w
placówkach
oświatowowychowawczych.
3. Zapoznanie się z informacją z realizacji zadań oświatowych za
okres roku szkolnego 2018/2019.

Wrzesień/
Październik

VII.

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
Listopad/Grudzień
a) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żychlin z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok,
b) „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2020 r.”
2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 r.
3. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 r.

Maj/Czerwiec

Komisja zastrzega sobie możliwość wnoszenia nowych tematów na posiedzenia Komisji
wynikających z bieżących potrzeb.

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Sidwa

Projekt

PLAN PRACY
Komisji Rolnej, Prawa i Porządku Publicznego
na 2019 rok

L.p.

Tematyka

I.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Żychlin na 2019 rok”.
3. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Żychlinie za
2018 r.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 r.

II.

1. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy Żychlin.
Marzec/Kwiecień
2. Kontrola stanu nawierzchni dróg i chodników po okresie zimowym
– sporządzenie wykazu dróg i chodników wymagających remontu.

III.

1. Ocena wykonania budżetu gminy Żychlin za 2018 r.

IV.

1. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2019 r. w zakresie wykonanych remontów dróg
gminnych.

IV.

Termin realizacji

Styczeń/Luty

Maj/Czerwiec

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
b) określenia wysokości rocznych stawek podatku od
nieruchomości,
c) określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2020 rok.
2. Dokonanie sprawdzenia utrzymania dróg gminnych i chodników na
terenie gminy i miasta przed okresem zimowym.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 r.
4. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 rok.

Lipiec-Wrzesień

PaździernikGrudzień

Komisja zastrzega sobie możliwość wnoszenia nowych tematów na posiedzenia Komisji
wynikających z bieżących potrzeb.
Przewodniczący Komisji
Stanisław Szymański

Projekt
PLAN PRACY
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
na 2019 rok

L.p.

Tematyka

Termin realizacji

I.

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej,
b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
c) uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok,
d) zmiany budżetu gminy na 2019 rok,
e) przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin,
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów
obrębów Drzewoszki, Dobrzelin, Pasieka oraz miasta
Żychlin,
g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid.
55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid.
627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin,
h) uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Żychlin na 2019 rok”.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 r.

Styczeń/Luty

II.

III.

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia
nieruchomości
gruntowej
do
sprzedaży
w
trybie
bezprzetargowym.
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania
budżetu gminy za 2018 r. oraz sprawozdaniem Samorządowego
Zakładu Budżetowego z wykonania planu finansowego za 2018
r.
3. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy Żychlin.
4. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy
za I kwartał 2019 r.

1. Zaopiniowanie sprawozdań za rok 2018 z działalności:
a) Samorządowego Zakładu Budżetowego,
b) Spółki „Mig-Ma”.
2. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2019 r. oraz z informacją
o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
3. Zapoznanie się z informacją Samorządowego Zakładu
Budżetowego o przebiegu wykonania planu finansowego za
I półrocze 2019 r.

Marzec/Kwiecień

Maj-Sierpień

Projekt

IV.

1. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu za
kwartały 2019 r.

3 Wrzesień/Październik

V.

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) określenia wysokości rocznych stawek podatku od
nieruchomości,
b) określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2020 rok,
c) uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej,
d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Analiza otrzymanego projektu budżetu gminy na 2020 r.
3. Sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu gminy na
2020 r. w oparciu o przedstawione opinie i wnioski
poszczególnych Komisji Rady i przedłożenie jej Burmistrzowi
Gminy Żychlin.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 r.
5. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 r.

VI.

1.

Listopad/
Grudzień

Opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2019 r.

cały rok

Komisja zastrzega sobie możliwość wnoszenia nowych tematów na posiedzenia Komisji
wynikających z bieżących potrzeb.

Przewodnicząca Komisji
Ewa Stańczak

Projekt

PLAN PRACY
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
na 2019 rok

L.p.

I.

Tematyka
1. Rozpatrywanie skarg, wniosków oraz petycji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.

Termin realizacji
cały rok

Komisja zastrzega sobie możliwość wnoszenia nowych tematów na posiedzenia Komisji
wynikających z bieżących potrzeb.

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Wypych

