
UCHWAŁA NR XLII/307/16
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Rady Miasta Kościerzyna

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Komisji Rady Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plany pracy na 2017 rok Komisji Rady Miasta Kościerzyna:

a) Komisji Budżetowej,

b) Komisji Komunalnej,

c) Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,

d) Komisji Rewizyjnej. Plany pracy, o których mowa w § 1, stanowią załączniki do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Kościerzyna

Teresa Preis
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KOMISJA BUDŻETOWA 

RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

PLAN PRACY NA 2017 ROK  

 

MIESIĄC  ZAKRES TEMATYCZNY  PREZENTUJĄCY 

STYCZEŃ 

Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję i zajęcie stanowisk 
zgodnie z kompetencjami komisji.  

NACZELNICY 

Sprawozdanie z pracy i działalności komisji w 2016 roku  PRZEW. KOM. 

LUTY 

Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję i zajęcie stanowisk 
zgodnie z kompetencjami komisji.  

NACZELNICY 

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.  

PEŁNOMOCNIK 
BM DS. 

PROFILAKTYKI 

MARZEC 

Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję i zajęcie stanowisk 
zgodnie z kompetencjami komisji.  

NACZELNICY 

Zatwierdzenie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 
2017 – 2019”  

KOS-EKO 

Ocena realizacji współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z 
organizacjami pozarządowymi za 2016r.  

KOORDYNATOR 
DS. 

WSPÓŁPRACY 

Informacja z działalności finansowej: Biblioteki Miejskiej 
w Kościerzynie, Muzeum Ziemi Kościerskiej, Kościerskiego 
Domu Kultury, Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

DYREKTORZY 

KWIECIEŃ 

Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję i zajęcie stanowisk 
zgodnie z kompetencjami komisji.  

NACZELNICY 

Ocena realizacji za 2016 r. Strategi i Rozwoju Społeczno – 
Gospodarczego na lata 2014-2020  

WRiP 

MAJ 

Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję i zajęcie stanowisk 
zgodnie z kompetencjami komisji.  

NACZELNICY 

Informacja z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za  I kw. 
2017 roku 

WF 

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta 
Kościerzyna  

BM, KOS-EKO 

Sprawozdanie z gospodarowania zasobem mieszkaniowym 
Gminy Miejskiej Kościerzyna.  

WGN 

CZERWIEC 

Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję i zajęcie stanowisk 
zgodnie z kompetencjami komisji.  

NACZELNICY 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 
2016r. oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta  

WF, KOM. REW. 

LIPIEC 

Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję i zajęcie stano wisk 
zgodnie z kompetencjami komisji.  

NACZELNICY 

Informacja z działalności spółek z udziałem kapitału miasta 
za 2016r.  

PRZEDST. 
SPÓŁEK 
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SIERPIEŃ 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję i zajęcie stanowisk 
zgodnie z kompetencjami komisji.  

NACZELNICY 

WRZESIEŃ 

Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję i zajęcie stanowisk 
zgodnie z kompetencjami komisji.  

NACZELNICY 

Informacja z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna 
za I półrocze 2017 roku . 

WF 

Analiza stawek podatkowych na rok 2018 (od  nieruchomości, 
od środków transportowych, opłata targowa) – zajęcie 
stanowiska. 

WF 

Informacja z udzielonej przez Gminę Miejską Kościerzyna 
pomocy publicznej dla przedsiębiorstw i  osób f izycznych. 

WF 

Ocena realizacji inwestycji miejskich i analiza zamówień 
publicznych. 

WIiZP 

Analiza przyznawania i wypłat dodatków mieszkaniowych . MOPS 

PAŹDZIERNIK  
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję i zajęcie stanowisk 
zgodnie z kompetencjami komisji.  

NACZELNICY 

LISTOPAD 

Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję i zajęcie stanowisk 
zgodnie z kompetencjami komisji.  

NACZELNICY 

Informacja z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna 
za III kw. 2017 roku. 

WF 

GRUDZIEŃ 
 

Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję i zajęcie stanowisk 
zgodnie z kompetencjami komisji.  

NACZELNICY 

Debata budżetowa – analizowanie i zaopiniowanie projektu 
budżetu miasta na 2018 rok oraz wieloletniej prognozy 
f inansowej. 

BM, WF, NACZ. 
WYDZ., DYR. 
JEDN.ORG.,  

Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
dla miasta Kościerzyna na  2018 r. 

PEŁNOMOCNIK 
BM DS. 

PROFILAKTYKI 

Przyjęcie planu pracy komisji budżetowej na 2018 rok.  PRZEW. KOM. 
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Plan pracy Komisji Komunalnej Rady Miasta Kościerzyna na 2017r. 

 
 L.p. Zakres tematów do realizacji Termin Uwagi 

1. 

 

 

- Zapoznanie i przyjęcie planu pracy komisji na 2017 r., 

- Ocena utrzymania dróg i chodników w okresie zimowym, 

- Opiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do Komisji, 

- Sprawy bieżące. 

 

Styczeń 

 

 

2 - Dyskusja  dot.  sytuacji  w Związku Gmin Wierzyca - sytuacja ekonomiczna, 

perspektywy na przyszłość 

- Dyskusja  dot. „WPI” sieci  wod-kan – realizacja  obowiązującego planu i  

projekt  „WPI”  na  lata 2017-2020. 

- Opiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do Komisji, 

- Sprawy bieżące. 

 

Luty 

 

3 - Utrzymanie porządku i czystości w mieście,  

- Stan realizacji inwestycji miejskich, szczególnie budynek socjalny, 

- Inwestycje planowane  w mieście z funduszy  pomocowych  w 2017 roku, 

- Analiza funkcjonowania spółek  miejskich „Kos-Eko” oraz „KTBS”.  Realizacja  

postulatów  i  wniosków  mieszkańców,  ocena  jakości  wykonywania  statutowych  

obowiązków  przez  spółki, 

- Opiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do Komisji, 

- Sprawy bieżące. 

 

Marzec 

 

4 

 

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2016 r. oraz udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Miasta, 

- Sprawozdanie z realizacji Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa 

Gazowe Gminy Miejskiej Kościerzyna, 

- Lustracja terenowa  przebudowy dróg  z roku 2016, a zakończonych w 2017 – ulice: 

Kalinowa-Wrzosowa oraz Budowlanych, 

 

Kwiecień 
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- Ocena stanu dróg i chodników po zimie. Stan zieleni w mieście, bieżący stan placów 

zabaw. Ustalenie harmonogramu  napraw, modernizacji  i doposażenia, 

- Opiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do Komisji, 

- Sprawy bieżące. 

5. - Omówienie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie miasta Kościerzyna, informacja o gospodarce 

wodno – ściekowej, 

- Wizyta na budowie domu  socjalnego, 

- Ocena  gospodarowania  mieniem  komunalnym, 

- Omówienie  „programu rewitalizacji”  oraz stan przygotowań  do  realizacji tego 

programu, 

- Opiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do Komisji, 

- Sprawy bieżące. 

 

Maj 

 

6. - Przygotowanie miasta do sezonu letniego, 

- Informacja dotycząca  zaawansowania realizacji budowy  obwodnicy dla miasta 

Kościerzyna,  wizytacja  na  wybranych fragmentach budowy, 

- Budownictwo socjalne i komunalne, stan  realizacji  budowy wielorodzinnego 

budynku  socjalnego, 

- Realizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

miasta Kościerzyna na lata 2006-2030, 

- Opiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do Komisji, 

- Sprawy bieżące. 

 

Czerwiec 

 

7 - Informacja z działalności spółek z udziałem kapitału miasta za 2016 r., 

- Informacja z realizacji inwestycji miejskich, 

- Opiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do Komisji, 

- Sprawy bieżące. 

 

Lipiec 

 

8. - Analiza wykonania  zadań  w zakresie gospodarki  komunalnej  po  pierwszym  

półroczu 2017 r. 

- Budowa  obwodnicy - informacja  przed  ukończeniem inwestycji, 

 

Sierpień 
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- Opiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do Komisji, 

- Sprawy bieżące. 

9. - Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 r., 

- Stan zaopatrzenia w ciepło miasta Kościerzyna na sezon grzewczy 2017/2018, 

- Przygotowanie wniosków do planu budżetu na rok 2018 , plany  inwestycyjne Miasta  

w zakresie gospodarki  komunalnej  na  rok 2018, 

- Ustalenie stawek podatkowych na rok 2018: od nieruchomości, od środków 

transportowych, opłaty targowej, 

- Opiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do Komisji, 

- Sprawy bieżące. 

 

Wrzesień 

 

10. - Zaawansowanie  realizacji  inwestycji miejskich  zaplanowanych  na 2017 rok, 

- Opiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do Komisji, 

- Sprawy bieżące. 

 

Październik 

 

11. - Przygotowania Miasta  do sezonu  zimowego  - utrzymanie dróg i chodników, 

- Realizacja i monitorowanie  budowy  budynku socjalnego  Miasta Kościerzyna, 

- Opiniowanie projektów uchwał i wniosków skierowanych do Komisji, 

- Sprawy bieżące. 

Listopad  

12. - Debata budżetowa – analiza i opiniowanie projektu  budżetu  miasta na 2018 

rok  oraz  wieloletniej  prognozy  finansowej, 

- Sprawozdanie z pracy i działalności Komisji Komunalnej w roku  bieżącym, 

- Ustalenie  planu pracy  komisji na 2018  rok, 

- Opiniowanie  projektów  uchwał i wniosków  skierowanych  do Komisji, 

- Sprawy  bieżące, 

Grudzień  

 
 
 
Dodatkowo  informuję, że  w ramach   „spraw  bieżących”  Komisja  Komunalna  będzie  „doraźnie”  lustrować  nieruchomości  i obiekty będące  
przedmiotem  proponowanych  projektów  uchwał  przy  sprzedaży,  przetargu, zakupie, zamianie itp.  nieruchomości  miejskich. 
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                                                                                                                                                                                            Przewodniczący  Komisji  Komunalnej 
                                                                                      
                                                                                                                                                                                                    Roman  Gołuński 
 
 
 
Uwaga! 
Planuje się, że posiedzenia Komisji Komunalnej zwoływane będą w środę poprzedzającą sesję Rady Miasta. 
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Plan pracy Komisji  Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2017 

Miesiąc Lp. Zakres tematów do realizacji Uwagi 

I 1.  Sprawozdanie z prac komisji w 2016r KEKIS 

2.  
Informacja dotycząca działalności i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta i 
Rady Seniorów 

B O P O 

3.  Projekty uchwał Naczelnicy wydziałów, Dyrektorzy jednostek 

II 
1.  

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  i wykonania 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii 2016 

M O P S 

2.  
Informacja z realizacji Strategii Edukacyjnej Miasta Kościerzyna na lata 2011-
2020 i koncepcja wdrażania reformy edukacji 

B O P O ,Kuratorium 

3.  Projekty uchwał Naczelnicy wydziałów, Dyrektorzy jednostek 

III 
1.  

Uzupełnienie harmonogramu działań zawartych w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii 

Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki 

2.  
 

Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych przyznanych organizacjom 
pozarządowym; 

Wydział Rozwoju 
 

 
WR 

3.  Projekty uchwał. Naczelnicy wydziałów, Dyrektorzy jednostek 

IV 

1.  

Zapoznanie się z działalnością merytoryczną , kierunkami rozwoju i wdrożeniem 
Strategii Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Miejskiej Kościerzyna na lata 2016-
2025 
 

KOSIR 

2.  Projekty uchwał. Naczelnicy wydziałów, Dyrektorzy jednostek 

V 
1.  

Zapoznanie się z zagrożeniami patologicznymi w mieście Kościerzyna ze 
szczególnym uwzględnieniem placówek oświatowych oraz zakres stosowanej 
profilaktyki;  

                          Policja, Straż Miejska, M O P S 

2.  
Zapoznanie się z osiągnięciami twórców i działaczy kultury, sportowców i 
działaczy sportowych, których wytypowano do nagród Rady Miasta Kościerzyna ; 

Kapituła 
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3.  Projekty uchwał. Naczelnicy wydziałów, Dyrektorzy jednostek 

VI 
1.  

 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2016 r. oraz 
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta; 
 

WF 

2.  Informacja z realizacji inwestycji miejskich Wydział Infrastruktury 

3.   Przygotowanie miasta do sezonu letniego  KDK, KOSiR 

4.  Projekty uchwał. Naczelnicy wydziałów, Dyrektorzy jednostek 

VII 
1.  

Informacja z działalności:-Biblioteka Miejska/Muzeum Ziemi Kościerskiej/„AQUA 
CENTRUM” Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sp. z o.o. 

Dyrektorzy jednostek 

2.  Projekty uchwał, Naczelnicy wydziałów, Dyrektorzy jednostek 

VIII 1.  Stan przygotowań oświaty do nowego roku szkolnego 2017/2018 BOPO 

2.  Projekty uchwał, Naczelnicy wydziałów, Dyrektorzy jednostek 

IX 
1. 

Informacja o wynikach w nauce i osiągnięciach sportowych uczniów w roku 
2016/2017; 
-stypendia ,nauczyciele typowani do nagród 

BOPO, Dyrektorzy szkół 

2 Składanie wniosków do budżetu miasta na 2018r.  Przewodniczący Komisji 

3 Projekty uchwał,  Naczelnicy wydziałów, Dyrektorzy jednostek 

X 1.  Informacja o współpracy z miastami partnerskimi; Sekretarz Miasta 

2.  Informacja  z wykonania zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 BOPO 

3.  Projekty uchwał, Naczelnicy wydziałów, Dyrektorzy jednostek 

XI 1.  Informacja z działalności klubów sportowych KS 

2.  Projekty uchwał, Naczelnicy wydziałów, Dyrektorzy jednostek 

XII 1.  Sprawozdanie z prac komisji w 2017r i przyjęcie planu pracy na 2018r. KEKIS 

2.  
Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r. 

Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki 

3.  Projekty uchwał, Naczelnicy wydziałów, Dyrektorzy jednostek 
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Plan pracy Komisji Rewizyjnej  

na rok 2017                                                                                                                                                                         

I kwartał 

- ustalenie składów osobowych zespołów do przeprowadzenia 

kontroli pracy Burmistrza i  jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta 

pod względem legalności, celowości, gospodarności, rzetelności i 

zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.                                        

- analiza nie zrealizowanych uchwał Rady Miasta oraz ocena 

zasadności umorzeń podatkowych w roku 2016. 

                                                       II kwartał 

-  ocena wykonania budżetu za rok 2016 

-przeprowadzenie kontroli zgodnie z kompetencją Komisji Rewizyjnej 

- podsumowanie wyników z przeprowadzonych kontroli. 

- wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Miasta za rok 

2016 wraz z wnioskiem o udzielnie absolutorium (bądź nie udzielenie 

absolutorium) Burmistrzowi Miasta. 

                                                       III kwartał 

- ocena prawidłowości dysponowania środkami finansowymi przez 

Organizacje Pozarządowe. 

                                                       IV kwartał 

- sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej i przygotowanie planu 

pracy na rok 2018. 

                                                            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

                                                                              Krzysztof Barton 

 

Id: 94BF2FB1-F4FA-45B9-934C-1D36E1B92C89. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

Zgodnie z Regulaminem Rady Miasta Kościerzyna komisje Rady pracują w oparciu o plany pracy.
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