UchwalaNr IIU&b.12006
RadyMiejskiejw Sztumie
z dnia28 grudnia2006roku
p1an6wpracystalychKornisji RadyMiejskiej
w sprawiezatwierdzenia
w Sztumiena2007rok
Na podstawieart. 21 ust.3 ustawyz dnia 8 marca1990roku
gminnym(tekstjednolityDz.U.z 2001roku,Nr 142,poz. l59l
o samorz4dzie
ze zmianaml)oraz$ 7l StatutuGminy Sztumstanowiqcegozalqczniknr I do
uchwalynr Y111912003
RadyMiejskiejw Sztumiez dnia1 lutego2003roku
opublikowanyw DzierurikuUrzpdowymWojew6dztwaPomorskiego
Nr 48,
poz. 719z dnia4 kwietnia2003roku) RadaMiejskaw Sztumieuchwala,
co nastQpuJe:
$ l.
ZatwierdzasipplanyresortowychKomisji RadyMiejskiejw Sztumie
stanowi4cychzal4cznikiod nr l-4 niniejszejuchwaty.
$2'
WykonanieuchwalypowierzasipPrzewodniczqcym
Komisji RadyMiejskiej
w Sztumie.

$3.
Uchwala wchodzi w Zycie z dniernpodjpcia.

gminnym(tekstjednolityDz. U. z 2001roku,Nr 142,poz. l59l zezmianamioraz$ 7l
o samorz4dzie
pod obradysesjiplanypracy
StatutuGminy SztumresortoweKomisjeRadyMiejskiejprzedkladaj4
Komisjina 2007rok w zaproponowanym
brzmieniuwnosz4cprojcktuchwalyo ich zatwierdzenie.

Zalqcznik nr I do uchvalt Nr IILIQ2006 Rady
\liejskiej v' Sztumie z dnia 28 grudnia 20006 r.

PLAN PRACY KOMISJI EDUKACJI. KULTURY I SPRAW SPOI-ECZNYCHRADY
MIEJSKIEJ W SZTUMIE NA 2OO7ROK
I kwartal:
I . Zaopiniowanie sprawozdaniaz wykonania bud2etugminy za 2o06 rok.
2. ZaopiniowanieGminnego ProgramuProfilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w
Alkoholowych i PrzeciwdzialaniaNarkomanii na 2007 rok.
3. PrzedstawienieLokalnego Planu Rewitalizacji miasta Sztum.
4. Przylgcieinformacji o przebieguzajpc dla dzieci przebywalqcychw czasieferii
zimowychna tereniegminy.
5. PrzedloZenieinformacji dotycz4cej realizacji inwestycji dot. modernizacji Gimnazjum i
budowy hali sportowej w Sztumie.
6. Informacja o zjawiskachpatologii wSr6d dzieci i mlodzieZyw gminnych plac6wkach
oiwiatowych.
T.Przyjpcie informacji z dzialalno3ciSztumskiegoCentrumKultury za 2006 rok.
8. lnformacja dotycz4cawspolpracyz zagranic4i organizacjamipozarz1dowymiza
2006 rok.
9. Sprawozdaniez realizacji Gminnego ProgramuProfilaktyki i Rozwi4zywania
Problem6w Alkoholowych i PrzeciwdzialaniaNarkomanii za 2O06rok.
10. Wyjazdowe posiedzeniekomisji. zapoznaniesig czlonk6w komisji z sytuacj4
gminnych plac6wek oSwiatowych.
1L Objazd Swietlic socjoterapeutycznych.
II kwartal:
1. Przyjgcie propozycji zor ganizowatia wypoczynku letniego.
2. Przedlolenie informacji dotyczqcejrealizaqi inwestycji dot. modernizacjiGimnazjum
i budowy hali sportowej w Sztumie.
3. Przedlo2enieinformacji o stanieprzygotowaniagminy do sezonuturystycznego.
4. PrzedloZenieinformacji o szczeg6lnychosi4gnigciachuczni6w szkol gminnych.
5. Informacja o zjawiskachpatologii wSr6d dzieci i mlodzieZyw gminnych plac6wkach
oSwiatowych.
6. Przyjgcie propozycji zorganizowaniawypoczynku letniego dla dzieci pozostajqcychw
okresiewakacji na tereniegminy.
7. Spotkaniez dyrektorami plac6wek o6wiatowych:
l) omowienie stanubezpieczefistwadzieci i niodziezy w plac6wkach o6wiatowych,
2) przedstawieniepotrzeb plac6wek o5wiatowych,
3) przedstawienieinformacji o pracy szk6l.
8. lnformacja dotycz1caprzygotowafiGminy Sztum do sezonuturystycznegobezpiecznewakacji pod wzglgdem bezpieczeristwai porz4dku publicznego.
9. Spotkaniez przedstawicielamiKlub6w Sportowych.
10. Przyjgcie informacji o udziale Gminy Saum w pracachStowarzyszeniaGmin
,,PolskieZamki Gotyckie".
11. Przedlolenie informacji dotyczqcelkierunkow wspolpracy z miastamipartnerskimi w
2006 roku.
12. Zapozranie sig z koncepcj4realizaqi Dni Ziemi Sztumskieji Jarmarku
2007.
PowiSlairskiego
13. lnformacja o stanierealizacji inwestycji i przedsigwzigcsportowych- modernizacja
stadionu.

a

III kwartal:
l. Przyjgcie informacji o realizaqi btd2eru przez gminne plac6wki o6wiatoweza
I polrocze 2007 roku.
2. Sprawozdaniez dziaLalno{ciGminnej Komisji Rozrvi4zywaniaProblem6w
Alkoholowych i PrzeciwdzialaniuNarkomanii za I pctlrocze2007 roku.
3. lnformacja o zjawiskach patologii wir6d dzieci i mlodzieZyw gminnych placowkach
oSwiatowych
4. Sprawozdaniez dzialalno3ciStowarzyszeniaPrzyiaciol Szkoly Podstawowejw Piekle.
5. Informacja SztumskiegoCentrumKultury dotyczqcawspolpracyze Swietlicami
wiejskimi.
6. Przedlo2enieinformacji o stanieprzygotowafi plac6wek oSwiatowychdo rozpoczqcia
roku szkolnego2OOi/2008.
7. lnformacja d olyczqcaprzebieguobchod6w Dni Ziemi Sztumskieji Jarmarku
PowiSlanskiego.
8. PrzedloZenieinformacji dotycz4cej realizacii inwestycji dot. modernizacjiGimnazjum
i budowy hali sportowej w Sztumie.
lV. kwartal:
L Zaopiniowanie projekt6w uchwal Rady Miejskiej w sprawiewysoko3ci stawek
podatk6w i oplat lokalnych.
2. Zaopiniowanieprojektu bud2etugminy na 2008 rok.
3. Przedlo2enieinformacji dotyczqc{ realizaqi inwestycji dot. modernizacjiGimnazjum
i budowy hali sportowej w Sztumie.
4. Przedlo2enieinformacji dotyczqcejudziafu Gminy Sztum w StowarzyszeniuGmin
,,PolskieZamki Gotyckie".
5. Informacja o zj awiskachpatologii w6rod dzieci i mlodzie2y w gminnych plac6wkach
oSwiatowych
6. Przygotowanieplanu pracy komisji na 2008 rok.
Tematv caloroczne:
L Zaopiniowanie projekt6w miejscowych plan6w zagospodarowaniaprzestrzennego
2. Opiniowanie wniosk6w o stypendiasportowe.
I . Informacje nt. projekt6w przygotowywanychdo zgloszeniado wspolfinansowaniaze
Srodkow UE, sprawozdaniaz ich realizacji.

Przcwodniczacy
Komisji Edukacji, Kultury
ir Soraw
ch
SprayvS,rcolecznr
$poleczn-vch

,,aq
t- I
' Kzysztot L*losck

T.alqcznik nr 2 do uchwol Nr IIIlla'2006 Rady
Miejskiej w Sztumie z tlnia 2E grutlnia 20006 r.

RADY NIIEJSKIEJ W SZTUMIf, NA 2OO7ROK
I kwartal:
LLZaopiniowanie sprawozdaniaz wykonania bud2etugminy za 2006 rok.
2. Zaopiniowaniesprawozdaniaz wykonania Gminnego FunduszuOchrony Srodowiskai
GospodarkiWodnej za 2006 rok.
f. Przedtolenieinformacji dotycz4cej realizacji inwestycji dot. modemizacji Gimnazjum i
budowyhali sponowejw Sztumie.
4. PrzedstawienieLokalnego Planu Rewitalizacji miasta Sztum.
5. Przedlo2enieinformacji dot. przeprowadzortychprzetarg6w,prowadzonychinwestycji i
sprzeda2ymienia komunalnego.
6. Informacja dotyczqcaakualnej sytuacji prawnej oSrodkawypoczynkowegoRelax w
Krynicy Morskiej.
7. Informacja o staniebezrobociana terenie Miasta i Gminy Saum za 2006 roklI kwartal:
1. lnformacja dolyczqcazarejestrowanychpodmiot6w gospodarczych.
2. Informacja z zakresu realizacji inwestycji realizowanych w ramach programow
pomocowych.
3. PrzedloZenieinformacji dot. przeprowadzonychprzetarg6w,prowadzonychinwestycji i
sprzeda2ymienia komunalnego.
lIl kwartal:
1. Przedlo2enieinlbrmacji z wykonania budzetugminy zal pcirocze 2007 roku.
2. Informacja o staniebezroboeia zal polrocze2007roku.
3. Przedlozenieinformacji dotycz4cejrealizacji inwestycji dot, modernizacjiGimnazjum
i budowy hali sportowej w Sztumie.
4. Informacja dotyczqcaprowadzonychinwestycji na terenie miasta i gminy Sztum.
5. PrzedloZenieinformacji dotycz4cq realizacji zadanwynikaj4cych z Gminnego
FunduszuOchrony Srodowiskai GospodarkiWodnej za I pohocze 2007 roku.
IV kwartal:
1. Zaopiniowanie stawekpodatku i olat lokalnych na 2008 rok.
2. Zaopiniowanieprojektu budZetuna 2008 rok.
3. Przygotowanieplanu pracy Komisji na 2008 rok.
fC4g$_galoroczng'
L Zaopiniowanie projekt6w miejscowychplan6w zagospodarowania
przestrzennego.
2. Opiniowanie projekt6w uchwal Rady Miejskiej w sprawiezmian w budZecie

gminy na 200"1rok.
Komisii Finansow Publi
Wal

l,alqcznik nr 3 do uchwaly Nr IIIaG2006 Ratly
Miejskiej w Sztumie z dnia 28 grudnia 20006 r.

i BEZPIECZENSTWA RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE NA 2OO7ROK
I kwartal:
I . Zaopiniowanie sprawozdaniaz wykonania budzetu gminy za 2OO6rok.
2. Przedlo2enieinformacji Zarzqdu Spolki PWiK w Sztumiedotyczqcejjako6ci wody
pitnej i czystoici 5ciek6w.
3. PrzedstawienieLokalnego PlanuRewitalizacji miasta Sztum.
4.. Przedlo2enieinformacji dotycz4cejdzialalnoSciMiejsko-Gminnego O6rodkaPomocy
Spolecznejw Sztumieza 2006 rok.
5. PrzedloZenieinformacji Komendy Powiatowej Policji w Sztumie na temat stanu
bezpieczeirstwana terenie miasta i gminy Sztum w 2006 roku.
6. PrzedloZenieinformacji dotycz4cejdzialalno3ciStrazyMiej skiej za 2006 rok.
7. PrzedloZenieinformacji z dzialalno!;ciOchotniczych Strazy Pozarnychza 2006 rok w
w gminie.
zakresieochronyprzeciwpo2arowej
II kwartal:
2. lnformacja d otyczqcadzialalno3ciIzb Rolniczych.
3. Spotkaniez przedstawicielemRejonowego CentrumDoradztwa w zakresie
przystosowaniarolnictwa i obszar6wdo integracji z Uniq Europejsk4
4. Informacja dotyczqca realizacjiwniosk6w z zebrahwiejskich
5. Przedlo2enieinformacji dotycz4cejprzygotowanGminy Sztum do sezonu
turystycznego- bezpiecznewakacje pod wzglgdembezpieczeirstwai porz4dku
publicznego.
6. Spotkaniez kierownikiem Oddzialu PowiatowegoAgencji Restrukturyzacjii
Modernizacji Rolnictwa.
III kwartal:
L Informacja nt. prowadzonychinwestycji na terenie miasta i gminy Sztum.
2. PrzedloZenieinformacji w sprawierealizacji PomorskiegoProgramuOdnowy Wsr.
3. PrzedloZenieinformacji dotyczqcej realizacli zadafiwynikaj4cych z Gminnego
FunduszuOchrony Srodowiskai GospodarkiWodnej.
4 . Przedlolenie informacji dotycz4ceju2ytkowaniagrunt6w (powierzchnie, plony i
zbioryziemioplodow).
IV kwartal:
1. Zaopiniowanie stawek podatku i oplat lokalnych na 2008 rok.
2. Zaopiniowanieprojektu budZetuna 2008 rok.
3. Przygotowanieplanu pracy Komisji na 2008 rok.
Tematy caloroczne:
3. Zaopiniowanie projektow miejscowychplan6w zagospodarowaniaprzestrzennego.
4. Opiniowanie wniosk6w w zakresiegospodarkigruntami.
5. Opiniowanie projekt6w uchwal Rady Miejskiej w sprawach:
1) wytypowania do sprzedtiLyi oddaniaw u2ytkowaniewieczyste dzialek budowlanych
w drodze przetargu,

.'

lub u2lkowanie wieczysteczgScigrunt6w,kl6re nie mogq
2) wl.typowaniado sprzedazy
na poprawieniewarunk6w
stanowiidzialekbudowlanychz przeznaczeniem
przyleglych(art. 37,ust. l, pkt. 6 u. o g. n.),
zagospodarowania
nieruchomo6ci
i w drodze
zabudowanych
w drodzeprzerargu
3) wyypowania do zbycianieruchomo6ci
bezprzetargowej,
4) wyypowaniadzialekrolnychdo sprzedazy,
5 \ nabycia
nieruchomoSci
do mieniagminy,
6) zamianynieruchomo6ci,
na rzeczuzytkownik6wwieczystych,
7) sprzedt2ynieruchomo6ci
na okrespowyzej3 lat
nieruchomo6ci
z mieniakomunalnego
8) wydzier2awiania
(odst4pienie
trybuzawieraniaum6w art. 37, ust.4 u. o g. n)
od przetargowego
9) u2yczenianieruchomoSciz mienia komunalnegona okres powyZej 3 lat (zasadyjw.),
10) przekazanianieruchomoSciw drodze darowizny na cele publiczne,
I l) przekazywanianieruchomoriciSkarbowi Pairstwalub jednostkom samorz4du
terytorialnego,
12) obciqzanianieruchomo6ciograniczonymi prawami rzeczowymi(m. in. slu2ebnoSi,
u2ytkowanie),
l3) innych, przewidzianychdo kompetencjiRady Miejskiej.
6. Opiniowanie wniosk6w dotycz4cychorganizacji ruchu drogowego.
7. Wspieranieinicjatyw spolecznychw zakresieopieki spolecznej.
8. Wspieraniewszelkich inicjatyw zwiqzanychze zdrowiem i bezpieczeristwem.

Komisji Wsi, Gos

Zalqcznik nr4 &t uchwal.v Nr IIIIS 2006 Rady
Miejskiej v) Sztumie z dnia 28 grudnia 20006 r.

PLAN PRACY
KOM ISJI STATUTOWO-REGULAMINOWEJ

Komisja Statutowo RegulaminowaRady Miejskiej w Sztumiew roku 2007
zajmowaesig bgdzie opiniowaniem statut6w i regulamin6w przedkladanychpod
obradysesjiRadyMiejskiej.

