Uchwala Nr XXXV1/204/2020
Rady Miasta Garwolina
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Garwolina
na 2021 rok
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późno zm.) oraz na podstawie §36 ust.2 Statutu Miasta Garwolina,
stanowiącego załącznik do uchwały Nr VIV49/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 kwietnia
2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Garwolina (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2019 r.
poz.6014), zmienionego Uchwałą Nr VIIV60/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 4 czerwca
2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIl/49/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 kwietnia
2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Garwolina (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r.
poz.7026), Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:
§ l.
się:

Zatwierdza

Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, w brzmieniu załącznika
Nr l do niniejszej uchwały,
2) plan pracy Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego, w brzmieniu
załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) plan pracy Komisji Spraw Społecznych, w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej

1) plan pracy Komisji

uchwały,

4) plan pracy Komisji Rewizyjnej, w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
5) plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w brzmieniu załącznika Nr 5 do
niniej szej uchwały.

§ 2.
Wykonanie

uchwały

powierza

się przewodniczącym stałych

§ 3.
Uchwała

wchodzi w

życie

z dniem

podjęcia.

komisji Rady Miasta Garwolina.

Załącznik nr l do Uchwały Nr XXXVI/204/2020
Rady Miasta Garwolina z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na rok 2021

I

kwartał.

1. Infonnacja na temat hannonogramu prac nad pozyskaniem środków zewnętrznych
w 2021r.
2. Analiza wniosków mieszkańców i Jednostek Organizacyjnych Miasta.
3. Analiza sprawozdań finansowych z gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Infonnacja na temat przebiegu prac nad projektami miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego Miasta Garwolina.
II

kwartał.

1.
2.
3.
4.
III

kwartał.

1.
2.
3.
4.
5.
IV

Analiza sprawozdania Bunnistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta za rok 2020.
Ocena stanu infrastruktury miejskiej oraz mienia komunalnego .
Analiza sprawozdań finansowych z gospodarki odpadami komunalnymi.
Analiza wniosków mieszkańców i Jednostek Organizacyjnych Miasta.

Infonnacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta w I półroczu 2021 r.
Infonnacja o stanie realizacji inwestycji miejskich, realizowanych przez Miasto i jednostki
organizacyjne Miasta Garwolina.
Analiza możliwości przystąpienia do programu Mieszkanie+.
Analiza sprawozdań finansowych z gospodarki odpadami komunalnymi.
Analiza wniosków mieszkańców i Jednostek Organizacyjnych Miasta.

kwartał.

].
2.
3.
4.
5.

Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2022.
Analiza przebiegu działań w celu pozyskania środków zewnętrznych w 2021 roku oraz
planu możliwości pozyskania na rok 2022.
Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2022.
Analiza sprawozdań finansowych z gospodarki odpadami komunalnymi.
Analiza wniosków mieszkańców i Jednostek Organizacyjnych Miasta.

Tenniny stałych posiedzeń komisji w każdy trzeci wtorek miesiąca. W zależności od potrzeb,
komisja obradowała będzie również w irmych tenninach. Jeżeli komisja będzie trwała dłużej niż
2 godziny ogłaszana będzie półgodzirma przervva.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV1/204/2020
Rady Miasta Garwolina z dnia 29 grudnia 2020 r.

Płan

I

Pracy Komisji Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego
na rok 2021

Kwartał

1. Analiza bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Garwolin - informacja
KPP Garwolin - PSP (kwartalnie).
2. Informacja na temat realizacji zimowego utrzymania dróg.
3. Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście - informacja (cyklicznie co miesiąc).
4. Informacja eSiK o stanie infrastruktury sportowej na terenie miasta.
5. Informacja na temat zanieczyszczenia powietrza w mieście Garwolin.
II

Kwartał

l. Informacja na temat odnawialnych źródeł energii oraz ich zastosowania w mieście 
pozyskiwanie środków zewnętrznych na wyżej wymienione cele.
2. Gospodarka komunalna - przestrzeganie regulaminu o utrzymaniu czystości
w mieście.
3. Informacja o stanie dróg po sezonie zimowym oraz zakres konieczności remontów
bieżących.

III

Kwartał

1. Stan bezpieczeństwa sanitarnego na terenie miasta - SSE, Powiatowy Inspektor
Weterynarii.
2. Informacja na temat zagospodarowania zbiornika retencyjnego oraz terenów
przyległych.

3. Informacja na temat potrzeb komunikacyjnych w mieście (infrastruktura
komunikacyjna).
4. Informacja Prezesów l) OSP Garwolin, Zawady, Leszczyny na temat działalności oraz
ich zapotrzebowań w sprzęt p . poż. na lata 2021-2023.
IV

Kwartał

1. Przygotowanie do sezonu zimowego (informacja UM).
2. Informacja na temat realizacji koncepcji odwodnienia miasta.
3. Zagospodarowanie zalewu na rzece Wildze - informacja.

III lub IV

kwartał

- informacja na temat monitoringu miejskiego,
- bezpieczeństwo imprez masowych (Policja).

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/204/2020
Rady Miasta Garwolina z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan pracy Komisji Spraw

Społecznych

na 2021 rok

I kwartał
l. Analiza sprawozdania i ocena efektów działania jednostek organizacyjnych Miasta:
Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej i Centrum Sportu i Kultury w roku 2020.
2. Analiza przygotowań do akcji "Ferie w mieście".
3. Ocena realizacji programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku
2020.
4. Promocja Miasta - informacja na temat działań w tym zakresie.
5. Realizacja Programu ,,3+ Liczna rodzina" i Programu "Karta dużej rodziny".
6. Informacja o funkcjonowaniu Młodzieżowej Rady Miasta.
II

kwartał

l . Informacja z działalności MOPS
2. Analiza raportu z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w 2020r.
3. Analiza przygotowań do akcji "Lato w mieście":
al oferta instytucji kultury,
b) oferta organizacj i pozarządowych.
4. Projekty organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 202112022.
5. Informacja dotycząca oświatowej subwencji na 2021 rok.
6. Informacje na temat rekrutacji do przedszkoli
III

kwartał

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Osiągnięcia

uczniów szkół miejskich w egzaminach, sprawdzianach i konkursach
przedmiotowych.
Realizacja zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021; wyniki sprawdzianu
i egzaminu w szkołach prowadzonych przez Miasto Garwolin.
Polityka mieszkaniowa Miasta - stan obecny i zamierzenia na przyszłość.
Przyjęcie informacji o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku
szkolnego 2021/2022.
Ocena organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
Sprawozdanie z realizacji Programu: ,,3+ Liczna Rodzina" i Programu: "Karta dużej
rodziny".
Zapoznanie się z projektem Programu współpracy na 2022 rok Miasta z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.
Analiza udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w placówkach
oświatowych

IV

kwartał

1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie preliminarza wydatków Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2022 rok.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2022.
3. Przyjęcie informacji z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.
4. Analiza i ocena realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki dla dzieci,
młodzieży i osób starszych.
5. Wnioski Komisji do projektu budżetu.
Tematy

stałe:

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Miasta.
2. Rozpatrywanie spraw kierowanych do Komisji.
Komisja dopuszcza dokonywanie zmian i uzupełnień w planie pracy. Może to dotyczyć
zarówno tematyki, jak i terminów realizacji zadań. Rozpatrywanie spraw, wniosków,
projektów uchwał skierowanych do Komisji - na bieżąco.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVl/204/2020
Rady Miasta Garwolina z dnia 29 grudnia 2020 r.

PLAN PRACY KOMIS.n REWIZYJNEJ
NA 2021 ROK
I - II

KWARTAŁ

l. Kontrola zadań w zakresie

składania

wniosków w celu pozyskania

środków

zewnętrznych.

2. Opiniowanie wykonanego budżetu za rok 2020 i przygotowanie wniosku do Rady
Miasta o udzielenie/nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi.
3. Kontrola wykonywanych inwestycji i miejskich.
4. Wszelkie kontrole zlecone przez Radę Miasta.

III - IV KWART AŁ
l.
2.
3.
4.
5.

Kontrola przestrzegania legalności i rzetelności wydawania środków
finansowych w wybranych jednostkach organizacyjnych Miasta.
Kontrola inwestycji miejskich pod kątem terminowości ich wykonania i rozliczenia
finansowego.
Kontrola działalności Burmistrza (Przewodniczącego Zgromadzenia
Wspólników) w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem PWiK Sp. z 0.0.
Kontrola działalności Burmistrza w zakresie realizacji uchwalonych przez Radę
Miasta uchwał.
Kontrole zlecone przez Radę Miasta.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/204/2020
Rady Miasta Garwolina z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok

1. Analiza i opiniowanie skierowanych do Rady Miasta Garwolina skarg na działalność
Bunnistrza.
2. Analiza i opiniowanie skierowanych do Rady Miasta w Garwolinie skarg na działalność
gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Analiza i opiniowanie wniosków skierowanych do Rady Miasta Garwolina.
4. Analiza i opiniowanie skierowanych do rady Miasta Garwolina petycji składanych
przez obywateli.
5. Inne sprawy bieżące .

