Uchwała Nr IV/28/03
Rady Miejskiej Kostrzyna nad Odrą
z dnia 21 stycznia 2003 roku

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej, Komisji stałych Rady
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

i

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 zmiany : Dz.U z
2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 oraz
Nr 214 poz.1806 ) uchwala się, co następuje :
§1
Ustala się na 2003 rok plan pracy Rady Miejskiej stanowiący załącznik 1 do uchwały
i przyjmuje się plan pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w brzmieniu stanowiącym
załączniki nr 2 i 3.
§2
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2003 rok
brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Kail
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załącznik nr 1 do
Uchwały Nr IV/28/03
Rady Miejskiej Kostrzyna nad Odrą
Plan Pracy
Rady Miejskiej Kostrzyna nad Odrą na rok 2003
Lp. Miesiąc
Tematyka
1.
styczeń
Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na rok 2003;
Powołanie doraźnej komisji Rady Miejskiej ds. Utworzenia Powiatu
Nadodrzańskiego;
2.
Luty
Przyjęcie planu kadencyjnego na lata 2003-2006;
Uchwalenie Budżetu Miasta na 2003 rok;
Informacja na temat CZG-12.
2.
Marzec
Ocena wykonania budżetu miasta na 2002 rok;
Ocena działalności MZK Sp. z o.o.;
Informacja na temat bezpieczeństwa mieszkańców Kostrzyna;
Informacja na temat zjawisk patologicznych w kostrzyńskich
szkołach;
3.
Kwiecień
Przyjęcie programu pozyskiwania środków pozabudżetowych przez
miasto Kostrzyn nad Odrą;
Informacja o stanie bezrobocia i działaniach podejmowanych przez
PUP i OPS w celu złagodzenia tego zjawiska;

4.

Maj

5.

Czerwiec

6.

Lipiec

7.

Wrzesień

8.

Listopad

9.

Grudzień

Informacja na temat działalności kostrzyńskich placówek
oświatowych.
Uroczysta sesja z okazji uchwalenia Konstytucji 3 – Maja, połączona
z obchodami Święta Pracy;
Informacja na temat zaawansowania prac budowlanych przy
realizacji inwestycji KTBS;
Ocena bazy turystycznej i promocji miasta.
Informacja na temat działalności MOSiR, KCK, OPS i pozostałych
jednostek budżetowych.
Wspólna uroczysta sesja Rad Miejskich Kostrzyna, Dębna
Lubuskiego i Słubic zorganizowana z okazji „Dni Kostrzyna 2003”;
Informacja na temat realizowanej współpracy w zakresie utworzenia
Powiatu Nadodrzańskiego;
Współpraca zagraniczna – ocena dotychczasowych osiągnięć;
Analiza programu kadencyjnego Rady Miejskiej;
Informacja z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2003 roku;
Bieżąca działalność i perspektywy rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
Sprawozdanie z realizacji programu pozyskiwania środków
pozabudżetowych;
Informacja na temat realizacji inwestycji miejskich;
Uroczysta sesja z okazji Święta Niepodległości;
------------------------------------------------------------------------------------------------------Sesja robocza:
Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2004 rok.
Ustalenie limitu licencji wydawanych na transport osobowy
samochodami TAXI na terenie miasta;
Ocena realizacji inwestycji KTBS;
Informacja o sytuacji na rynku pracy.
Projekt (przyjęcie) budżetu miasta na 2004 rok;
Opracowanie planu pracy Rady Miejskiej na 2004 rok.

* Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
Starego Miasta.

załącznik nr 2 do
Uchwały Nr IV/28/03
Rady Miejskiej Kostrzyna nad Odrą
Plan pracy
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów na 2003 rok
Lp.
1.

Miesiąc
Styczeń

2.

Luty

Tematyka
Opracowanie planu pracy Komisji na 2003 rok.
Analiza projektu budżetu miasta na 2003 rok;
1. Opracowanie planu programu kadencyjnego na lata 2003 –
2006.
2. Informacja na temat działalności CZG12.
3. Informacja o sytuacji na targowisku przygranicznym.
--------------------------------------------------------------------------

3.

Marzec

4.

Kwiecień

5.

Maj

6.

Czerwiec

7.

Lipiec

8.

Wrzesień

9.

Listopad

10.

Grudzień

---------------------------Informacja na temat realizacji pozyskiwania środków
pozabudżetowych w 2002 roku;
Przyjęcie programu pozyskiwania środków pozabudżetowych w
2003 roku;
Informacja na temat bazy turystycznej w regionie nadgranicznym
przy współpracy polsko-niemieckiej;
Zimowy przegląd dróg i chodników;
Ocena wykonania budżetu miasta na 2002 rok;
Analiza sytuacji majątkowej w MZK Sp. z o.o. w oparciu o wnioski
przygotowane przez Radę Nadzorczą Spółki;
Informacja na temat bezpieczeństwa mieszkańców Kostrzyna;
Informacja na temat zjawisk patologicznych w kostrzyńskich
szkołach;
---------------------------------------------------------------------------------------------------Ocena realizacji programu udzielania pożyczek na remonty
wspólnot mieszkaniowych na 2003 rok;
Zapoznanie się ze szczegółowymi planami finansowymi jednostek
organizacyjnych miasta.
1. Przyjęcie programu pozyskiwania środków pozabudżetowych
przez miasto Kostrzyn nad Odrą;
2. Informacja o stanie bezrobocia i działaniach podejmowanych
przez PUP i OPS w celu złagodzenia tego zjawiska;
3. Informacja na temat działalności kostrzyńskich placówek
oświatowych.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Analiza zaawansowania prac związanych z realizowaną inwestycją
budowlaną przez KTBS;
Opracowanie informacji na temat możliwości finansowych realizacji
inwestycji polegającej na budowie tzw. „Małej obwodnicy
Kostrzyna”;
Informacja na temat działalności CZG-12 - Komisja wyjazdowa do
Długoszyna;
Komisja wyjazdowa – wysypisko śmieci w Krześniczce;
Informacja na temat zaangażowania inwestycyjnego związanego z
realizacją budowy „Hotelu 500”;
Informacja na temat udzielania dodatków mieszkaniowych z
budżetu miasta.
Komisja wyjazdowa – ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków i
stacji uzdatniania wody;
Informacja KTBS o postępach w budowie budynku mieszkalnego
przy ul. Jana Pawła II.
Współpraca zagraniczna – ocena dotychczasowych osiągnięć;
Analiza programu kadencyjnego Rady Miejskiej;
Informacja z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2003 rok;
Działalność i perspektywy rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
Sprawozdanie z realizacji programu pozyskiwania środków
pozabudżetowych;
Informacja na temat realizacji inwestycji miejskich;
Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2004 rok;
Ustalenie limitu licencji wydawanych na transport osobowy
samochodami TAXI na terenie miasta na 2004 rok;
Ocena realizacji inwestycji KTBS;
Informacja o sytuacji na rynku pracy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Analiza realizacji strategii rozwoju miasta.
Analiza projektu budżetu miasta na 2004 rok;
Opracowanie planu pracy Komisji na 2004 rok.

załącznik nr 3 do
Uchwały Nr IV/28/03
Rady Miejskiej Kostrzyna nad Odrą
Plan pracy
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2003 rok
Lp.
1.

Miesiąc
Styczeń

Tematyka
Opracowanie planu pracy Komisji na 2003 rok.
Analiza projektu budżetu miasta na 2003 rok;

2.

Luty

3.

Marzec

4.

Kwiecień

5.

Maj

6.

Czerwiec

7.

Lipiec

8.

Sierpień

Opracowanie planu programu kadencyjnego na lata 2003 –2006.
Informacja na temat działalności CZG12;
----------------------------------------------------------------------------------------------------Informacja na temat realizacji projektów oświatowych
realizowanych przy współudziale środków zewnętrznych w 2002
roku;
Przyjęcie programu pozyskiwania środków pozabudżetowych w
2003 roku;
Informacja na temat realizacji programów edukacyjnych
realizowanych w kostrzyńskich szkołach, a związanych z
przeciwdziałaniem bezrobociu i kontynuacją kształcenia i
uświadamiania w tym zakresie młodzieży;
Ocena wykonania budżetu miasta na 2002 rok;
Informacja na temat bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia
zdrowotnego mieszkańców Kostrzyna;
Informacja na temat zjawisk patologicznych w kostrzyńskich
szkołach;
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywani
Problemów Alkoholowych.
Przyjęcie programu pozyskiwania środków pozabudżetowych przez
miasto Kostrzyn nad Odrą;
Informacja o stanie bezrobocia i działaniach podejmowanych
przez PUP i OPS w celu złagodzenia tego zjawiska;
3. Informacja na temat działalności kostrzyńskich placówek
oświatowych.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Analiza realizacji postanowień uchwały budżetowej dotyczącej
promocji miasta, rozwoju turystyki i sportu w Kostrzynie;
Przygotowanie i analiza listy potrzeb remontowo-inwestycyjnych
oświatowych jednostek budżetowych – komisja wyjazdowa ;
Informacja na temat zaawansowania prac budowlanych przy
realizacji inwestycji KTBS;
Ocena bazy turystycznej i promocji miasta.
Informacja na temat działalności MOSiR, KCK i OPS.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Informacja na temat zaangażowania inwestycyjnego związanego z
realizacją budowy „Hotelu 500”;
Komisja wyjazdowa – przegląd bazy sportowo-turystycznej
Kostrzyna;
Informacja na temat przygotowań placówek oświatowych i
instytucji oraz stowarzyszeń pozabudżetowych do przeprowadzenia
„wakacji w mieście”;
Informacja na temat osiąganych przez uczniów kostrzyńskich szkół
wyników w nauce na bazie województwa lubuskiego;
Analiza organizacyjno-finansowa sportu kostrzyńskiego w oparciu o
MOSiR oraz stowarzyszeń kultury fizycznej.
Współpraca zagraniczna – ocena dotychczasowych osiągnięć;
Analiza programu kadencyjnego Rady Miejskiej;
Ocena przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego

9.

Wrzesień

10.

Listopad

11.

Grudzień

2003/2004;
Spotkanie z dyrektorami samorządowych instytucji oświatowych,
kulturalnych i sportowych pod kątem potrzeb inwestycyjnych
planowanych na 2004 rok;
Informacja z realizacji budżetu miasta za 2003 rok;
Sprawozdanie z realizacji programu pozyskiwania środków
pozabudżetowych;
Informacja na temat realizacji inwestycji miejskich;
Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2004 rok;
Ocena realizacji inwestycji KTBS.
Informacja o sytuacji na rynku pracy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Opracowanie programu pomocy najuboższym „Wigilijne Dzieło”;
Analiza projektu budżetu miasta na 2004 rok;
Opracowanie planu pracy Komisji na 2004 rok.

załącznik nr 4 do
Uchwały Nr IV/28/03
Rady Miejskiej Kostrzyna nad Odrą

Plan pracy
Komisji Rewizyjnej na 2003 rok
Lp.
1.

2.
3.
4.

Miesiąc
Styczeń Luty

Tematyka
Analiza działalności władz miejskich w zakresie realizacji inwestycji
oraz współpracy z Miejskimi Zakładami Komunalnymi Sp. z o.o. za
2002 rok;
Analiza działalności władz miejskich w zakresie realizacji inwestycji
oraz współpracy z Kostrzyńskim Towarzystwem Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. za 2002 rok;
3. Analiza wydatkowania środków budżetowych przez MOSiR w
2002 roku.
Marzec
Ocena wykonania budżetu za 2002 rok;
Przygotowanie sprawozdania i opinii na temat wykonania budżetu
za 2002 rok;
Kwiecień – Analiza działalności jednostek budżetowych pod kątem
Czerwiec
wydatkowania środków
budżetowych za 2002 rok;
Listopad - Przygotowanie planu pracy Komisji na 2004 rok.
grudzień

