UCHWAŁA NR XLII/334/2017
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875) oraz § 2 ust. 3 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu
Miasta Pyskowice przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach nr VII/81/03 z dnia 19 marca 2003 r.
z późn. zm. (j. t. Dz. U. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 3913), działając na wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej,
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w brzmieniu załącznika nr 2 do
niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w brzmieniu załącznika
nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się plan pracy Komisji Inwestycji i Budżetu Rady Miejskiej w brzmieniu załącznika nr 4 do
niniejszej uchwały.
4. Przyjmuje się plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Miejskiej w brzmieniu załącznika
nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Przyjmuje się plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w brzmieniu załącznika
nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Rady Miejskiej oraz przewodniczącym stałych
komisji Rady Miejskiej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
mgr inż. Jolanta Drozd
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/334/2017
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 21 grudnia 2017 r.
Plan pracy Rady Miejskiej w Pyskowicach na rok 2018
tematyka obrad
planowany termin
sesji w roku 2018
1. Informacja o realizacji zadań z zakresu promocji miasta i współpracy z miastami
25 stycznia

22 lutego
22 marca

26 kwietnia

24 maja
28 czerwca
lipiec
30 sierpnia

27 września
25 października
listopad

partnerskimi - plan na 2018 rok.
2. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miejskiej za rok poprzedni.
Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Pyskowice z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez gminę za rok 2017.
1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za rok 2017, w tym informacja o działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok
2017.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z oceny
stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie gliwickim za
2017 r.
1. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
za rok 2017.
2. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach za rok
2017 (w tym przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej) oraz
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i informacja na temat
potrzeb związanych z realizacją zadań.
1.Stan zaopatrzenia miasta w media (woda, gaz, energia elektryczna, energia cieplna)
stan obecny, potrzeby inwestycyjne i modernizacyjne, plany.
1. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice – skuteczność windykacji.
2. Absolutorium za 2017 rok.
przerwa wakacyjna
1.Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego oraz ocena
wykonanych w 2018 r. remontów w placówkach kulturalno-oświatowych.
2.Nakłady na oświatę w latach 2014 – 2018 – potrzeby na najbliższe lata.
3.Ocena aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego gminy
Pyskowice.
1.Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
2.Inwestycje na terenie gminy Pyskowice w latach 2014 – 2018.
1.Środki zewnętrzne – stopień ich pozyskania i wykorzystania przez Urząd Miejski
oraz jednostki organizacyjne miasta.
1.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Pyskowice w okresie kadencji 2014 –
2018.
2.Podsumowanie pracy Rady Miejskiej - wystąpienie przewodniczącej rady.
3.Podsumowanie pracy komisji - wystąpienia przewodniczących komisji.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/334/2017
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 21 grudnia 2017 r.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach na rok 2018
planowany
termin
posiedzenia
styczeń
luty
marzec

tematyka posiedzenia
Wypracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2017 rok
Ocena załatwiania skarg i wniosków mieszkańców za II półrocze 2017r
Analiza przeprowadzonych kontroli wewnętrznych przez audytora w 2017r.

kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

Kontrola wydatków MOKiS w zakresie prowadzenia sekcji i warsztatów w 2017 roku
Analiza realizacji wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w latach 2014-2018
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2017, Informacji o stanie mienia
miasta Pyskowice, Sprawozdania finansowego celem wypracowania wniosku w sprawie
absolutorium dla burmistrza .
przerwa wakacyjna
Ocena załatwiania skarg i wniosków mieszkańców za I półrocze 2018r.
Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
Przygotowanie wniosków komisji rewizyjnej do projektu budżetu na rok 2019.
Kontrola realizacji wybranego zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 r.
Podsumowanie pracy komisji.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/334/2017
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 21 grudnia 2017 r.
Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Pyskowicach na rok 2018
miesiąc
22 stycznia
19 lutego
19 marca
23 kwietnia

21 maja
25 czerwca
lipiec
27 sierpnia
24 września

22 października
listopad

tematyka obrad
1. Składowisko odpadów w Pyskowicach, jego bieżąca sytuacja. Informacja
o podejmowanych działaniach w zakresie funkcjonowania nowo powołanej spółki
"Zaolszany”. Segregacja odpadów komunalnych.
1. Analiza działalności i Prognoza Działania i Rozwoju Spółki MZBM - TBS sp. zo.o.
na lata 2018 - 2020.
1. Stan przygotowań do planowanych zadań remontowych i inwestycyjnych w roku
2018 w zakresie infrastruktury drogowej oraz obiektów inżynierskich (mosty,
przepusty).
1. Zieleń miejska - harmonogram prac.
2. Ocena realizacji "Akcji - Zima 2017/2018".
1. Analiza zużycia mediów energetycznych w UM oraz jednostkach organizacyjnych.
2. Renowacja Rynku - Partnerstwo Publiczno-Prywatne, inne źródła finansowania.
1. Budownictwo komunalne, socjalne - potrzeby a możliwości. Potrzeby remontowe.
Liczba osób oczekujących na lokale mieszkalne. Polityka czynszowa.
2. Ocena wykonania budżetu. Absolutorium za 2017 r.
przerwa wakacyjna
1. Program Ograniczenia Niskiej Emisji - stan wdrożenia w gminie. Działania
i osiągnięcia gminy w tym zakresie.
1. Infrastruktura oświetleniowa. Realizacja inwestycji z wykorzystaniem środków
zewnętrznych.
2. Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 r.
3. Przygotowanie wniosków do projektu budżetu na 2019 r.
1. Analiza realizacji działań w zakresie zaopatrzenia gminy Pyskowice w energię
cieplną przez Firmę „IDEA'98” sp. z o.o. w roku 2018. Ankietyzacja dot. zaopatrzenia
w ciepło części południowej gminy.
1. Podsumowanie pracy Komisji w kadencji 2014 - 2018.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/334/2017
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 21 grudnia 2017 r.
Plan pracy Komisji Inwestycji i Budżetu Rady Miejskiej w Pyskowicach na rok 2018
miesiąc
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad

tematyka obrad
1. Skutki finansowe dla Gminy dotyczące zasad wynajmowania lokali oraz ich wpływ na
stan zadłużenia czynszowego – skutki podjęcia uchwały w czerwcu 2015 r. w sprawie
zmiany uchwały nr LII/393/10 z dnia 20.X.2010 r.
2. Ilość nieruchomości, które znajdują się na terenie gminy do komunalizacji i które gmina
stara się skomunalizować lub prowadzi komunalizację.
3. Sprawozdanie z prac Komisji za 2017 r.
1. Analiza zadań inwestycyjnych Gminy – kontynuacja zadań rozpoczętych
i planowane inwestycje, informacja nt. posiadanej aktualnie dokumentacji technicznej.
2. Ocena realizacji inwestycji i remontów placówek oświatowych w 2017 r. oraz
przygotowanie do planowanych zadań w 2018 r.
1. Analiza wydatkowania środków finansowych na zadania związane
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani za rok 2017.
2. Analiza możliwości wykorzystania środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji
– przegląd proponowanych inwestycji.
1. Ocena wydatkowania środków finansowych za rok 2017 na zadania związane ze
współpracą z organizacjami pozarządowymi – analiza potrzeb.
2. Opieka społeczna i wsparcie rodzin – analiza potrzeb a możliwości finansowe Gminy.
1. Ciepłownictwo – modernizacja i stan realizacji inwestycji.
2. Ocena wykonania budżetu za rok 2017.
1. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice – skuteczność windykacji, skutki
odpracowania czynszów.
przerwa wakacyjna
1. Przegląd i ocena realizacji wniosków własnych Komisji Inwestycji i Budżetu za
I-sze półrocze 2018 r.
2. Stan realizacji inwestycji i prac remontowych ujętych w budżecie miasta na 2018 rok.
1. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
2. Analiza przetargów na zadania za I półrocze 2018 r.
1. Ocena prawidłowości i efektywności wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Pyskowice
na funkcjonowanie gminnych jednostek kultury i sportu.
2. Promocja Gminy oraz współpraca z miastami partnerskimi – omówienie pod kątem
finansowym.
1. Podsumowanie pracy komisji.
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/334/2017
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 21 grudnia 2017 r.
Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Miejskiej w Pyskowicach na rok 2018
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec
Lipiec
Sierpień

Wrzesień
Październik
Listopad

Główny temat posiedzeń komisji Bezpieczeństwa i Porządku
1. Zarządzanie kryzysowe w Mieście Pyskowice.
2. Bezpieczeństwo w szkole - profilaktyka oraz sposoby zapobiegania występującym zagrożeniom.
3. Sprawozdanie z pracy komisji.
1. Kształtowanie przestrzeni bezpiecznej poprzez systemowe zarządzanie zielenią miejską.
2. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących
osób nieletnich.
1. Stan bezpieczeństwa w mieście:
a) zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z oceny stanu
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w Pyskowicach i w powiecie gliwickim za rok 2017.
b) zapoznanie się z informacją w zakresie sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń na terenie miasta
Pyskowice za 201 7r.
c) informacja o działalności Straży Miejskiej w Pyskowicach w roku 2017.
2. Sprawozdania:
a) z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017, w tym
informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b) z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017,
c) omówienie zjawisk patologii społecznych występujących w naszym mieście- działania podejmowane
w celu ich ograniczenia.
1. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2017.
2. Sprawozdanie z działalności OPS za rok 2017 (w tym przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy
społecznej).
3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i informacja na temat potrzeb
związanych z realizacją zadania.
1. Ocena stanu oświetlenia w mieście, wyszczególnienie miejsc, których niedoświetlenie ma istotny
wpływ na stan bezpieczeństwa publicznego w mieście.
2. Problemy ludzi starszych i niepełnosprawnych. Formy opieki, obowiązki i możliwości gminy w tym
zakresie.
1. Monitoring miasta- ocena funkcjonowania, plany rozwoju i wpływ na poprawę bezpieczeństwa.
2. Ocena wykonania budżetu miasta za rok 2017 – absolutorium dla Burmistrza Miasta.
Przerwa wakacyjna
1. Ocena stanu technicznego dróg, ich nawierzchni, oznakowania pionowego i poziomego oraz stanu
urządzeń drogowych znajdujących się na obszarze gminy Pyskowice.
2. Ocena stanu bezpieczeństwa chodników uwzględniająca potrzeby osób z ograniczoną możliwością
poruszania się.
1. Aktualna sytuacja Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.
2. Przygotowanie wniosków do budżetu na rok 2019.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku w zakresie działania komisji.
1. Straż Miejska - sprawozdanie z funkcjonowania i współpracy z innymi służbami na terenie miasta.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – informacja o prowadzonej działalności.
1. Przygotowanie do akcji Zima 2018/2019.
2. Podsumowanie pracy komisji.
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/334/2017
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 21 grudnia 2017 r.
Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Pyskowicach na rok 2018
miesiąc
styczeń

luty

marzec

kwiecień
maj

czerwiec

lipiec
sierpień
dwudniowe
posiedzenie
komisji
wrzesień
październik
listopad

tematyka obrad
1. Informacja o planowanych imprezach kulturalno-oświatowych na rok 2018.
2. Ocena realizacji wdrożenia reformy oświatowej w roku 2017.
3. Informacja o ofercie - "Ferie zimowe 2018 r.".
4. Sprawozdanie z prac komisji za rok 2017.
1. Informacja o realizacji zadań w zakresie kultury i sportu w roku 2017.
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Pyskowice z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez gminę za rok 2017.
3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań własnych gminy przez
organizacje pozarządowe.
1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wraz z informacją o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za rok 2017.
2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.
3. Przegląd stanu przygotowań do remontu placówek kulturalno-oświatowych, zgodnych
z założeniami przyjętymi w budżecie na rok 2017/ projekty unijne stan pozyskania środków
w stosunku do terminów ich realizacji/
1. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok
2017.
2. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach za rok 2017.
1. Ocena wykonania budżetu za rok 2017.
2. Informacja o przygotowaniu obiektów sportowych i boisk przyblokowych do sezonu
letniego 2018.
3. Zapoznanie się z arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych na rok 2018/2019.
1. Wakacje letnie 2018 - oferta.
2. Informacje placówek kulturalno-oświatowych o stanie przygotowań do przerwy wakacyjnej,
remonty- zabezpieczenie placówek
3. Przedszkola - informacja o opiece w okresie wakacyjnym.
przerwa wakacyjna
1. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
2. Ocena wykonania remontów w placówkach kulturalno-oświatowych zawartych w planach
remontów na rok 2018
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze
2018 r. w zakresie działania komisji.
2. Ocena przebiegu „Wakacje w mieście 2018 r.”
1. Kluby sportowe wykonujące zadania gminne – informacja o przebiegu realizacji zadań
w roku 2018.
2. Wnioski do projektu budżetu na 2019 rok.
1. Sprawozdanie z prac komisji w kadencji 2014/2018 - przyjęcie sprawozdania
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