UchwałaNr ItV.45.lt0
Rady Miejskiej w Szfumie
z dna29 grudnia 2010 roku

w sprawie zatwietdzęnia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sztumie na Ż0lI
rok.

Na podstawie art.27 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami oraz $ 7l Statutu Gminy
Sztum stanowiącego zaŁącznk nr 1 do uchwaĘ nr YUl9l2003 Rady Miejskiej w Sztumie z
dnia 1 lutego 2003 roku opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
Nr 48, poz.7l9 z dnia 4 kwietnia 2003 roku)- Rada Miejska uchwalą co następuje:

$1
Za&itetdza się plany resortowych Komisji Rady Miejskiej
załączmk'l od 1-4 niniejszej

uchwĄ.

w

Sztumię stanowiących

$2
Wykonanie uchwały powierza się PrzewodniczącymKomisji Rady Miejskiej w Sztumie.

$3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AWbIY
wgr
podstawie ań. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst
zB zrnianami oraz $ 71 statufu Gminy Sztum resortowe
Komisje Rady Miejskiej przekładają pod obrady sesji plany pracy Komisji na 20l 1 rok.
W związku zpowŻs;zym wrroszę projekt uchwĄ o jego zatwierdzenie w zaproponowanym brzmieniu.

jednolĘ Dz.U. z2001roku, Nr l42,poz.159I

llS t r o n:

Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/.l?...no noą
Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLAN PRACY KoMISJI EDUKACJI. KULTURY I sPRAw sPoŁECzr{YCH
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE NA 2011 ROK

\-

I lrwartał:
I. Zaopiruowanie projektu budzetu Miasta i Gminy Szfirm na20l1 rok.
2.Ptzyjęcie informacji o przebiegu zajęć dladzieci przebywających w czasie ferii
zimowych na terenie gminy.
3. Przyjęcie informacji z działalnościSztumskiego Centrum Kulfury za20l0 tok.
4. Informacjadotyczącawspółpracy zzagranicąi organizacjarripozarządowymi za
2010 rok.
5. Sprawozdanie zrealizaqi Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i PrzeciwdziałaniaNarkomanii za 2010 rok.
6. P rue dło Żenie sprawo zdanta z działalnościMiej sko - Gminne go o środkaP omocy
Społecznej w Szrumie zaŻ01a rok.

II kwańał:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Zaopiruowanie sprawozdamaz wykonania budżetu gniny za20l0 rok.
PruedŁoŻerue informacji o stanie przygotowania gminy do sezonu furystycznego.
PtzedłoŻerue informacji o szczególnych osiągnięciach uczriów szkół gminnych.
Przyjęcie propozycji zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci pozostających w
okresie wakacji na terenie grniny.
Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych:
omówienie stanu bezpieczeństwa dzieci imłodzieŻy w placówkach
oświatowych,
Spotkanie z przedstawicielami Klubów Sportowych.
Przyjęcie informacji o udziale Gminy Sztum w pracach Stowarzyszenia Gmin
,,Polskie Zafi:'ki Gotyckie".
PrzedłoŻente informacji dotycząpej kierunków współpracy z miastami partnerskimi w
2010 roku.
Przędstawienie koncepcji realizacji Dni Ziemi Sztumskiej 2011.

l)

III kwańał:
1. Przyjęcie informacji o realizacji budżetu ptzez gminne placówki oświatowe za
Ipóhocze2Ol1 roku.
2. Przedstawienie potrzeb placówek oświatowych,
3. Sprawozdanie z działalnościGminnej Komisji Rozwią.zywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii zalpółrocze 20l1 roku.
4. SprawozdaniezdziałaLności StowarzyszeniaPrzyjacióŁ SzkoĘPodstawowej wPiekle.
5. Informacja Sztumskiego Cęntrum Kultury dotyczącawspóĘracy zę świętlicami
wiejskimi.
6. Przedłożenieinformacji o stanie przygotowan placówek oświatowych do tozpoczęcia
roku szkolnego 20l ll20lŻ.
7. lnformacja dotyczącaprzebiegu obchodów Dni Ziemi Szfumskiej.

IV. kwartał:

1.

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie wysokości stawek podatków
i opłat lokalnych.
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3.

4.
5.

6.

Zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią7ywania Problemów
Alkoholowych i PrzęciwdziałantaNarkomanii na 2012 rok.
Zaopiniowanie projekfu budżętu gminy na 2012 rok.
Przedłozenie informacji dotyczącej udziału Gminy Sztum w Stowarzyszeniu Gmin
,,Polskie Zarr.ki Gotyckie".
Przędstawienię informacji o pracy szkół.
Przygotowanie planu pracy komisji na20l2rok.

Tematy caloroczne:
1. Zaopiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2. opiniowanie wniosków o stypendia sportowe.
3. Informacje nt. projektów przygotowywanych do zgłoszenia do współfinansowania ze
środków UE, sprawo zdarńa z ich rcalizaĄi.

Przewodniczący
Koryisji Edukacj i, Kultury
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Załączniknr 2 d'o uchwały Nr nll.!a....llo noą
Miejskiej w Sztumie z dnią 29 grudnia 20I0 r.

RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE NA

2011

ROK

I lcwańal:
1. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta i Gminy Sztum na 20l1 rok.
2.PrzeółoŻęnie informacji dot. przeprowadzonych przetatgów, prowadzonych inwestycji
sprzedaĘ mienia komunalnego w 2010 roku.
3. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Sztum za20l0 rok.
4. Informacja dotycząca zaawansowania robót budowlanych w zwią7ku zrealizacją
przebudowy bulwaru nad Jeziorem Zajezierckim i przebudowy nawierzchni ulic i
infrastruktury technicznej w centrum miasta.

i

II lrwartał:
I. Zaopiniowanie sprawozdaniaz wykonania bud:Źetu gTriny za 2010 rok.
2. Informacja doĘcząca zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2010 roku.
3. Informacja z zakresu realizacji inwestycji realizowanych w ramach programów pomocowych w

4.
5.

2010 roku.

Przedłożenie informacji dot. przeprowadzonych przetargów, prowadzonych inwesĘcji i
sprzeółĘ mienia komunalnego za I kwartał 201 1 roku.
Informacja doĘcząca zaawansowania robót budowlanych w zwią,zku zrea|izacjąprzebudowy
bulwaru nad Jeziorem Zajezierskim i przebudowy nawierzchni ulic i infrastruktury technicznej w
centrum miasta.

III lrwańał:

1.

Przedłożenie informacji z wykonania budżetu gminy zaIpóhocze 201l roku.
Informacja o stanie bezrobocia za|pcłłrocze 201l roku.
Informacja dotyczącaprowadzonych inwestycji na terenie miasta i gminy Sztum w I póhoczu

4.

Informacja doĘcząca zaawansowania robót budowlanych w zwią7ku z przebudowąnawierzchni
ulic i infrastruktury technicmej w centrum miasta.

2.
3.

2011 roku.

fV kwańal:

1.

2.
3.
4.

Zaopiniowanię stawęk podatku i opłat lokalnych na20l2 rok.
Zaopiniowanie projektu budżetu na20t2 rok.
Przygotowanie planu pracy Komisji na 2012 rok.
Informacja dotycząea zaawansowania robót budowlanych w nvią,zku przebudową nawierzchni
ulic i infrastruktury technicznej w centrum miasta.

Tematv całoroczne:
1. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przeshzennego.
2. opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących zrrrian w budżecie gminy na
201 lrok.
3. opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie tworzenia idziałania
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
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Załącznik nr 3 do uchwały Nr aa.!5...lto noą
Miejskiej w Sztumie z dnią 29 grudnia 20l0 r.

E NA 2011
I kwańal:
1. Zaopiruowanie projektu bud:Żetu Miasta i Gminy Szhrm na20l1 rok'
2.PrzedŁoŻenie informacjiZarządu Spółki PwiK w Sztumie dotyczącej jakości wody
pitnej i czystościścieków.
3.PrzedŁoŻenie informacji Komendy Powiatowej Policji w Sztumie na tęmat stanu
bezpieczeitstwa na terenie miasta i gminy Sztum w 2010 roku.
4. Przedłożenieinformacji doĘczącej działalnoŚci Straży Miejskiej za20l0 tok.
5.PrzedłoŻenie informacjizdziała|rcściochotniczych Strazy Pożarnych za}alD rok w
zakresie ochrony przeciwpożarowej w gminie.

II lrwańal:
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za20l0 rok.
2. Informacj a doty cząca działalnościIzb Rolni czy ch.
3. Spotkanie zptzedstawicielem Pomorskiego ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Gdńsku oddzlaŁ w Starym Polu Biuro Powiatowe oDR w Sztumie w zakręsie
przystosowania rolnictwa i obszarów do integracji z UniąEuropejską.
4. Spotkanie z kierownikiem oddziału Powiatowego Agencji Restnrkturyzacji i
Modemizacji Rolnictwa na temat programów rolno środowiskowych i płatności
bezpośrednich.

III lavartal:

1.

2.
3.

Informacja nt. prowadzonych inwestycji na terenie miasta i gminy Sztum.
PrzedłoŻenie informacji w sprawie realrizacji Pomorskiego Programu odnowy Wsi.
PrzedłoŻenie informacji dotyczącej uĄrtkowania gruntów (powierzchnie' plony i
zbiory ziemiopłodów).

IV lrwańal:

1.

2.
3.

Zaopiniowanie stawek podatku i opłat lokalnych na 2012 rok.
Zaopiniowanie projektu budzetu na20l2 rok.
Przygotowanie planu pracy Komisji na2012rok.

Tematv całoroczne:
1. Zaopiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. opiniowanie wniosków w zakresie gospodarki gruntami.
3. opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
l) zbycie nieruchomości, zwyłączeniem nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne,
2) zbycie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
3) obciążenie nieruchomości prawem pierwokupu,
4) zbyeie poprzezwniesienie nieruchomości aportem do spółki,
5) zbycie,wydzierŻavłienie, najem,uĘczetie, uŻytkowanie nieruchomości stanowiących
obieĘ wykorzystywane w celach kultury, kultury fizycznej, spońu, rekreacji, w
celach publicznych, oświatowych, opieki zdrowotnej, ochrony przeciułpoŻarowej,
6) zbycie nieruchomości w drodze darowizny,
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7) zamiarn nieruchomości
8) obcią.zanie nieruchomości hipoteką
9) uĘczerue nieruchomości,

0) innych, przetitdzianych do kompetencji Rady Miejskiej.
opiniowanie wniosków dotyczących organizacj i ruchu drogowego.
lnformacjadoĘczącarealizacjiwnioskówzze]*afi wiejskich
I

4.
5.

ó|S t r ł n
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Załącznik nr 4 do ucłnłałyNr IIIĄ5/10 Rady
Miejskiej w sztumie z dnia 29 grudnią 2010 r'

PLAI\ PRACY
KOMISJI STATUTOWO.RE GULAMINOWEJ
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE NA 20101 ROK

Komisja Statutowo - Regulaminowa Rady Miejskiej w Szhrmie w roku 20Il
zajmowaó się będzie opiniowaniem statutów i regulaminów przedkładanych pod
obrady sesji Rady Miejskiej.
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