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Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia............. .............
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w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 
2013r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. 

poz. 594) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na II półrocze 2013r. 

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym poszczególnych komisji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Plan pracy 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
na II półrocze 2013r.

Lp. Termin
posiedzenia Temat

1. sierpień 1. Om ówienie projektów  uchw ał i spraw w ażnych dla gminy. 
Przygotow anie kontroli w edług planu.

2. w rzesień 1. Odwodnienie Parku M iejskiego -  kontrola realizacji zadania 

1. Odw odnienie Parku M iejskiego -  kontrola realizacji zadania

3. październik 1. W ykonanie budow y drogi na ul. Słowackiego w  Zdzieszow icach (przy 
now obudow anym  kościele) -  kontrola realizacji zadania

2. W ykonanie budow y drogi na ul. Słowackiego w  Zdzieszow icach (przy 
now obudow anym  kościele) -  kontrola realizacji zadania

4. listopad 1. Om ówienie projektów  uchwał i spraw w ażnych dla gminy.

5. grudzień 1. O pracow anie planu pracy i planu kontroli na I półrocze 2014r.

Term iny posiedzeń Kom isji w  danym  m iesiącu podaje Przew odniczący danej Kom isji inform ując o 
tym  Biuro Rady.



Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

na II półrocze 2013 r.

'
Lp. Data

posiedzenia
Temat posiedzenia

1. Lipiec 1. A naliza w niosku o zatw ierdzenie ta ry f dla zbiorowego 
zaopatrzenia w  wodę i odprow adzenia ścieków

2. Sprawy bieżące , opiniowanie projektów  uchwał

2. Sierpień 1. Stan realizacji zm ian w  m iejscow ym  planie zagospodarow ania 
przestrzennego gminy
2. Sprawy bieżące , opiniowanie projektów  uchwał

3. Wrzesień 1. Stan realizacji zadań gospodarczych za I półrocze 2013 r.
2. Sprawy bieżące , opiniowanie projektów  uchw ał

1. A naliza w ykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
2 .Sprawy bieżące , opiniow anie projektów  uchwał

5. Październik 1. A naliza zadań gospodarczych zgłoszonych do budżetu 
Gm iny Zdzieszow ice na 2014 r.

2. Sprawy bieżące , opiniowanie projektów  uchwał

1.Inform acja o działalności spółki W  i K, w  tym  realizacja
przyłączy sołectw  R ozw adza i K rępna
2 .Sprawy bieżące , opiniow anie projektów  uchwał

8. Listopad 1. A naliza projektu budżetu na 2014 r.
2 .Sprawy bieżące , opiniowanie projektów  uchwał

1 .A naliza projektu budżetu na 2014 r.
2 .Sprawy bieżące , opiniow anie projektów  uchwał

10. Grudzień 1. Opracowanie planu pracy Kom isji Rozw oju Gospodarczego 
i B udżetu na I półrocze 2014 r.

2. Sprawy bieżące , opiniow anie projektów  uchwał

__________________________________________________________________

Terminy posiedzeń Kom isji w  danym  m iesiącu podaje Przew odniczący danej Kom isji inform ując o 
tym  Biuro Rady.



Plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
na II półrocze 2013

L.p. Termin
posiedzenia Tematyka posiedzenia

1. lipiec
K O M ISJA  W SPÓLNA.
A naliza propozycji cen dostaw  wody i odprow adzania ścieków oraz 
opinia do zatw ierdzenia taryfy na 2013/14.

2. sierpień
Inauguracja roku szkolnego 2013/14 w  szkołach podstaw ow ych i 
gim nazjum  m iasta i gminy. Stan przygotow ań do nowego roku 
szkolnego.

3. w rzesień Funkcjonow anie żłobka m iejskiego. Inform acja nt. stanu 
technicznego i organizacyjnego (K om isja wyjazdowa).

4. w rzesień
Stan uzbrojenia terenów  przew idzianych pod budownictw o 
indyw idualne i inwestycje (Stare Osiedle, ul. Jagodowa, ul. Góry św. 
Anny)

5. październik Przegląd infrastruktury i w yposażenia parku m iejskiego, fontanny 
m iejskie.

6.
październik

Basen w  gim nazjum . W ykorzystanie, infrastruktura, gospodarka 
wodno -  ściekowa. Infrastruktura hotelow a i gastronom iczna w 
budynku hali sportowej (Kom isja wyjazdowa).

7. listopad D om  dziennego pobytu na Starym  Osiedlu. Zasady funkcjonowania, 
w ykorzystanie pom ieszczeń na poziom ie „0” .

8. listopad Potrzeby w  zakresie realizacji inwestycji drogow ych i infrastruktury 
oświetleniow ej na terenie m iasta i gminy.

9. grudzień
1. Term om odernizacja budynków  użyteczności publicznej w  m ieście 
i gminie.
2. Opinie do planu propozycji budżetow ych na 2014r

10. grudzień 1. Sytuacja gospodarki m ieszkań kom unalnych w  m ieście i gminie.
2. P lan pracy Kom isji na I półrocze 2014r.

Term iny posiedzeń K om isji w  danym  m iesiącu podaje Przew odniczący danej Kom isji 
inform ując o tym  Biuro Rady.



Plan pracy
Komisji Samorządowo-Środowiskowej 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
na II półrocze 2013r.

Lp Termin
posiedzenia

Temat posiedzenia

1 Lipiec 1) A naliza w niosku o zatw ierdzenie tary f dla zbiorowego zaopatrzenia 
w  w odę i odprow adzania ścieków.

2 Sierpień 1) Przegląd placów  zabaw  oraz parku m iejskiego -  kom isja w yjazdow a

3 W rzesień 1) W ykonanie i realizacja zadań gospodarczych dotyczących funduszu 
ochrony środow iska

1) Inform acja o zasobach naturalnych na terenie gm iny Zdzieszowice, 
NATURA 2000, Łęg Zdzieszowicki i zagospodarow anie jezior

4 Październik 1) Stan realizacji funduszy sołeckich i rad osiedlow ych oraz propozycje 
na rok 2014 -  spotkanie z sam orządow cam i

K O M ISJA  W SPÓ LNA z K om isją R ozw oju G ospodarczego i Budżetu 
1) Inform acja o działalności spółki W  i K, w  tym  realizacja przyłączy 
sołectw  Rozw adza i K rępna

5 Listopad 1) Funkcjonow anie system u gospodarki odpadam i w  Gminie 
Zdzieszow ice

1) A naliza prow izorium  budżetow ego na rok 2014

6 G rudzień 1) Podsum ow anie prac kom isji za rok 2013
2) Przygotow anie planu pracy kom isji na I półrocze 2014r

Terminy posiedzeń Kom isji w  danym  m iesiącu podaje Przew odniczący danej Kom isji inform ując o 
tym  Biuro Rady.


