UCHWAŁA NR XXXVI/330/2018
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 23 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Prószkowie na rok 2018
Na podstawie § 37 ust.1 w związku z § 31 uchwały Nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia
23 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków (t.j. Dz. Urz. Woj. Opols. z 2016 r., poz. 930)
oraz art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) uchwala
się, co następuje:
§ 1.
1. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych i Obywatelskich stanowiący
załącznik nr 2 do uchwały.
3. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego
stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
4. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska, Rzemiosła
i Handlu, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Prószkowie.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Klaudia Lakwa
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/330/2018
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 23 lutego 2018 r.
Plan pracy komisji rewizyjnej na rok 2018.
1.Kontrola wybranych zamówień publicznych (w tym zleceń na rzecz spółek gminnych),
2.Kontrola wydatków związanych z utrzymaniem sal wiejskich na terenie gminy Prószków w 2016-2017
roku,
3.Kontrola wydatków związanych z utrzymaniem lokali komunalnych i ocena ich wykorzystania w latach
2015-2017,
4.Kontrola wydatków poniesionych na wyjazdy służbowe pracowników Urzędu Miejskiego za 2017 rok,
5.Ocena realizacji wniosków składanych przez Sołtysów na posiedzeniach Rady Miejskiej,
6.Analiza wykonania budżetu za rok 2017,
7.Opiniowanie projektu budżetu na rok 2019,
8.Inne kontrole zlecone przez radnych,
9.Bieżące opiniowanie projektów uchwał.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/330/2018
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 23 lutego 2018 r.
Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia Spraw Socjalnych i Obywatelskich na rok 2018.
TERMINY
SPOTKAŃ
I kwartał

TEMAT

II kwartał

1.Analiza ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy
Prószków.
2.Struktura organizacyjna placówek oświatowych- arkusze
organizacyjne na rok szkolny 2018/2019
3. Opiniowanie projektów uchwał Rady
Miejskiej (m.in. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Prószkowa.)
1.Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do
rozpoczęcia roku szk.2018/2019
2.Analiza i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2018.
3.Opiniowanie projektów uchwał Rady
Miejskiej.
4.Sprawy bieżące.
1.Projekt budżetu gminy Prószków na 2019 rok – wyrażenie
opinii, wniosków przed podjęciem uchwały budżetowej.
2.Zaopiniowanie wniosków do budżetu na 2019 rok złożonych
przez dyrektorów placówek oświatowych, klubów sportowych,
OKiS, rady sołeckie, stowarzyszenia, radnych.
3.Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
4.Sprawy bieżące.

III kwartał

IV kwartał

1.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Prószkowie – formy i sposoby pomocy
potrzebującym, uzależnionym.
2.Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.
3.Sprawy bieżące.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/330/2018
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 23 lutego 2018 r.
Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego na rok 2018.
Terminy spotkań komisji realizowane będą na bieżąco w nawiązaniu do terminów sesji Rady Miejskiej
w Prószkowie.
1. Bieżąca analiza przedstawionych projektów uchwał podatkowych, finansowych i około budżetowych oraz
wnoszonych zmian w budżecie Gminy na rok 2018 przy udziale Burmistrza Gminy i Skarbnika Gminy. Termin
– wszystkie posiedzenia komisji.
2. Opiniowanie wieloletniego programu inwestycyjnego. Termin – bieżąco 2018 rok.
3. Analiza i wnioski nad wykonaniem budżetu za rok 2017. Termin – marzec – czerwiec 2018.
4. Analiza dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów za pierwsze półrocze 2018. Termin – sierpień,
wrzesień 2018 rok.
5. Opiniowanie prac związanych z konstrukcją Budżetu na 2019 rok, planu inwestycyjnego oraz
przedstawienie wniosków do w/w budżetu. Termin – październik – listopad 2018 rok.
6. Analiza projektu budżetu Gminy na 2019 rok. Termin – listopad, grudzień 2018 rok.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/330/2018
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 23 lutego 2018 r.
Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska, Rzemiosła i Handlu na
rok 2018.
1. Opiniowanie na bieżąco projektów uchwał przedkładanych przez Burmistrza
Prószkowa dotyczących m. in.:
a) nabycia, zbycia, wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych
będących własnością gminy,
b) spraw opracowania, zmian planów zagospodarowania przestrzennego
poszczególnych miejscowości,
c) stawek podatków dla przedsiębiorców i rolników,
d) taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
e) stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
i opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2. Analiza wpływów z podatku rolnego.
3. Formułowanie wniosków dotyczących polityki podatkowej związanej
z rolnictwem i działalnością gospodarczą, rzemiosłem i handlem, ochroną
środowiska.
4. Analiza wydatków środków finansowych na ochronę środowiska, utrzymanie
czystości i porządku, rolnictwo i melioracje.
5. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków mieszkańców gminy należących do
zakresu kompetencji działania Komisji.
6.Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się sprawami
należącymi do zakresu działania Komisji.
7. Podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej.
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