
 

UCHWAŁA NR XIII/99/12 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY     

z dnia 26 stycznia 2012 r. 

 
 
 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej ChełmŜy 

na rok 2012. 

 
 
      Na podstawie  art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,  
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146,  
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, 
poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), w związku z § 23 ust. 1 Regulaminu Rady 
Miejskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIV/196/2000 Rady Miejskiej ChełmŜy  
z dnia 29 września 2000 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Miejskiej ChełmŜy uchwala 
się, co następuje: 
 
                                                                
      § 1. Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej ChełmŜy na rok 2012, 

stanowiące załączniki od nr 1 do nr 5 do niniejszej uchwały. 

 
      § 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący 
 Rady Miejskiej 
 
 

                             Janusz Kalinowski 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 

do uchwały nr XIII/99/12 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej ChełmŜy na rok 2012. 

_________________________________________________________________________ 

 

 Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy 

ze swojego grona moŜe powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając 

przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej 

plan pracy oraz sprawozdania z działalności.  

 Regulamin Rady Miejskiej ChełmŜy stanowiący załącznik do uchwały nr 

XXIV/196/2000 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 września 2000 r. stanowi, Ŝe komisje rady 

działają w oparciu o plany pracy, zatwierdzone przez radę. Rada moŜe zlecić dokonanie  

w nich uzupełnienia. 

 Komisje stałe Rady Miejskiej ChełmŜy na posiedzeniach w miesiącu styczniu br. 

opracowały plany pracy na rok 2012 i przedłoŜyły je radzie. 

 W związku z powyŜszym podjęcie uchwały jest uzasadnione.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
do uchwały nr XIII/99/12 

                                                                          z dnia 26 stycznia 2012 r. 
 

PLAN PRACY 

KOMISJI REWIZYJNEJ      

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY NA 2012 ROK 

 

MIESI ĄC 

 

TEMAT 

STYCZEŃ Opracowanie planu pracy komisji na rok 2012. 
Sprawozdanie z pracy komisji w 2011 roku. 

LUTY Realizacja przez Burmistrza Miasta w 2011 roku zapisów ustawy -
Prawo zamówień publicznych (ilość przetargów, czego dotyczyły). 

MARZEC 1. Analiza stosowania przez Burmistrza Miasta w 2011 roku ulg w 
podatkach i opłatach lokalnych. 

2. Funkcjonowanie oświaty w ramach obowiązujących przepisów prawa. 
KWIECIE Ń Kontrola wykorzystania przez kluby sportowe środków finansowych 

przyznanych na sport młodzieŜowy w 2011 rok. 
MAJ Funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Turystyki w ChełmŜy – stopień 

przygotowania miasta do sezonu letniego (wizja lokalna). 

CZERWIEC 1. Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Miasta ChełmŜa pod kątem 
wykonywanych inwestycji. 

2. Analiza wykonania budŜetu miasta za 2011 rok. 
LIPIEC Kontrola inwestycji realizowanych przez miasto w I półroczu 2012 r. 

połączona z wizją lokalną. 
SIERPIEŃ Działalność MOPS. 

WRZESIEŃ Przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu miasta za I półrocze 2012 
roku. 

PAŹDZIERNIK 2. Działalność MKRPA w ChełmŜy oraz sposób wykorzystania środków 
finansowych na realizację zadań statutowych. 

LISTOPAD 1. Analiza projektu budŜetu miasta ChełmŜy na 2013 rok. 
GRUDZIEŃ 1. Ocena pracy StraŜy Miejskiej w ChełmŜy w 2012 roku. 

2. Opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok. 
 
 
Sprawy bieŜące i materiały sesyjne według potrzeb. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 
do uchwały nr XIII/99/12 

                                                                          z dnia 26 stycznia 2012 r. 
 

PLAN PRACY 
KOMISJI  O ŚWIATY, KULTURY I SPORTU 

  RADY  MIEJSKIEJ  CHEŁM śY  NA  2012 ROK 
 

      MIESIĄC 
                                TEMAT 

      STYCZEŃ Opracowanie planu pracy komisji na rok 2012. 
Sprawozdanie z pracy komisji w 2011 roku. 

      LUTY 1. Koncepcja obchodów Dni ChełmŜy. 
2. Zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieŜy – wizja lokalna. 

      MARZEC 1. Zapoznanie się z przedsięwzięciami z zakresu promocji miasta 
ChełmŜa na 2012 rok.  

2. Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w ChełmŜy 
za rok 2011 i zamierzenia na rok 2012 ( PiMBP oraz CHOK). 

      KWIECIE Ń Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych. 

      MAJ Ocena realizacji zadań statutowych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w zakresie kształtowania postaw prolokalnych w 
społeczeństwie miasta. (posiedzenie w bibliotece). 

      CZERWIEC 1.Analiza realizacji budŜetu za 2011 rok w zakresie oświaty, kultury i 
sportu. 
2. Nauczanie indywidualne i specjalistyczne a rozwiązywanie problemów 
wychowawczych.  

      LIPIEC Przegląd i ocena stanu technicznego terenów rekreacyjnych: parków, plaŜ, 
placów zabaw, boisk sportowych, osiedlowych i szkolnych – wizja 
lokalna. 

      SIERPIEŃ     Stan przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2012/2013 
(kadra, przebieg inwestycji i remontów, doŜywianie uczniów, stypendia, 
ilość oddziałów klas I SP i Gimnazjum). 

     WRZESIEŃ 1. Ocena realizacji obchodów „Dni ChełmŜy”. 
2. Działalność Caritas Oddział ChełmŜa. 

     

PAŹDZIERNIK 

Stopień wykonania zadań oświatowych realizowanych przez placówki 
oświatowe prowadzone przez gminę miasto ChełmŜa – ze szczególnym 
uwzględnieniem roli szkół w środowisku. 

LISTOPAD 1.Analiza i zaopiniowanie projektu budŜetu miasta ChełmŜa na rok 2013 
z zakresu działania komisji. 
2.Uczestnictwo dzieci i młodzieŜy w konkursach i olimpiadach 
szkolnych. 

GRUDZIEŃ Przyjęcie planu pracy komisji na 2013 rok. 

Sprawy  bieŜące  i materiały  sesyjne według. potrzeb. 

 

 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 
do uchwały nr XIII/99/12 

                                                                          z dnia 26 stycznia 2012 r. 
 

PLAN PRACY 
KOMISJI  GOSPODARKI MIEJSKIEJ  

I ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 
  RADY  MIEJSKIEJ  CHEŁM śY  NA  2012 ROK 

 

      MIESIĄC 
                                 

TEMAT 

      STYCZEŃ 1. Sprawozdanie z realizacji planu pracy komisji za 2011 rok. 
2. Omówienie i opracowanie planu pracy komisji na 2012 rok. 
3. Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za 

usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy 
miasta ChełmŜy.  

      LUTY 1. Funkcjonowanie basenu miejskiego (dane za rok 2011)– wizja lokalna. 
2. Wykaz miejsc i ilości kwiatów jednorocznych – plan na rok 2012. 
     Projekt zadrzewień oraz wysadzania bylin w 2012 roku. 

      MARZEC 1. Funkcjonowanie targowiska miejskiego (dane za 2011 r.).  
2. Funkcjonowanie cmentarza komunalnego – wizja lokalna w terenie. 
3. Zapoznanie się z wykazem nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaŜy w 2012 roku. 
      KWIECIE Ń 1.  Podsumowanie robót prowadzonych w ramach akcji zimowej 

2011/2012. 
2. Ocena stanu nawierzchni dróg gminnych po okresie zimowym. 
3. Ocena stanu czystości w mieście – wizja lokalna w terenie. 

      MAJ 1. Analiza opłat rocznych wnoszonych z tytułu uŜytkowania wieczystego 
(przeanalizowanie wprowadzonych podwyŜek z tego tytułu na dzień 
31.12.2011 r., dane dotyczące wprowadzonych podwyŜek w roku 2012. 

2. Przygotowanie miasta do sezonu letniego. 
      CZERWIEC 1. Analiza wykonania budŜetu miasta za 2011 rok. 

2. Ocena utrzymania zieleni miejskiej – wizja lokalna w terenie.  
      LIPIEC 1. Wizja lokalna prowadzonych przez gminę inwestycji. 

2. Zapoznanie się ze stanem technicznym i prawnym budynków 
znajdujących się w tzw. przymusowym zarządzie gminy. 

      SIERPIEŃ     1. Analiza sprzedaŜy mienia komunalnego w I półroczu 2012 roku. 
2. Zapoznanie się z przygotowaniem miasta do segregacji odpadów z 

terenu miasta ChełmŜy. 
     WRZESIEŃ 1. Realizacja planu remontów w zasobach komunalnych gminy. 

2. Zestawienie wartości remontów ponoszonych przez gminę w roku 2011 
oraz I półroczu 2012 roku we wspólnotach mieszkaniowych. 

 PAŹDZIERNIK  1. Przygotowanie miasta do sezonu zimowego 2012/2013. 
2. Ocena stanu czystości i utrzymania zieleni – wizja lokalna w terenie. 

LISTOPAD Projekt budŜetu miasta na 2013 rok. 

GRUDZIEŃ Podsumowanie pracy komisji w 2012 roku oraz opracowanie planu pracy 
komisji w 2013 roku. 

 

Sprawy  bieŜące  i materiały  sesyjne według. potrzeb. 



Załącznik nr 2 
do uchwały nr XIII/99/12 

                                                                          z dnia 26 stycznia 2012 r. 
 

PLAN PRACY 
KOMISJI  PLANOWANIA, BUD śETU I FINANSÓW  

  RADY  MIEJSKIEJ  CHEŁM śY  NA  2012 ROK 
 
 

MIESI ĄC 
 

TEMAT 

      STYCZEŃ 1. Opracowanie planu pracy komisji na 2012r. 
2. Stanowisko komisji w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z 
terenu gminy miasta ChełmŜa. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał wniesionych do komisji. 
      LUTY 1. Analiza zaległości podatkowych wobec miasta oraz naliczonych ulg  

i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych w 2011r.  
2. Stanowisko komisji w sprawie ustalenia górnych stawek opłat  ponoszonych 

przez właścicieli za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z 
terenu gminy miasta ChełmŜa. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał wniesionych do komisji. 
      MARZEC 1. Ocena skuteczności prowadzonych postępowań egzekucyjnych  

w administracji z tytułu zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w 2011r. 
2.  Zaopiniowanie projektów uchwał wniesionych do komisji. 

      KWIECIE Ń Zaopiniowanie projektów uchwał wniesionych do komisji. 

      MAJ 1. Przyjęcie informacji  z realizacji  w 2011r.: 
- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 
- Miejskiego programu Przeciwdziałania Narkomanii. 

2.  Wypracowanie tematów do projektu budŜetu na 2013r.    
3.  Zaopiniowanie projektów uchwał wniesionych do komisji. 

      CZERWIEC  1. Ocena wykonania budŜetu miasta za 2011r. 
2. Analiza skuteczności uzyskania zaplanowanych środków ze zbycia mienia.    
1. Zaopiniowanie projektów uchwał wniesionych do komisji. 

      LIPIEC 1. Analiza wykorzystania majątku gminy miasta ChełmŜa jako źródła 
uzyskiwania dochodów w pierwszym półroczu 2012r. 

2. Wypracowanie tematów do projektu budŜetu na 2013r.    
3. Zaopiniowanie projektów uchwał wniesionych do komisji. 

      SIERPIEŃ     Zaopiniowanie projektów uchwał wniesionych do komisji i sprawy bieŜące. 

     WRZESIEŃ 1. Analiza wykonania budŜetu miasta za I półrocze 2012r. 
2.  Wypracowanie tematów do projektu budŜetu na 2013r.    
3.  Zaopiniowanie projektów uchwał wniesionych do komisji. 

PAŹDZIERNIK  1. Analiza stopnia realizacji inwestycji miejskich połączona z wizja lokalną. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał wniesionych do komisji. 

LISTOPAD 1. Analiza projektu budŜetu miasta na 2013r. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał wniesionych do komisji. 

GRUDZIEŃ 1. Podsumowanie pracy komisji w 2012r. 
 Wypracowanie propozycji tematycznych do planu pracy komisji na 2013r. 

 
 
 



Załącznik nr 5 
do uchwały nr XIII/99/12 

                                                                          z dnia 26 stycznia 2012 r. 
 

PLAN PRACY 
KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I BEZPIECZE ŃSTWA PUBLICZNEGO  

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY NA 2012 ROK 
 

 
MIESI ĄC 

 

 
TEMAT 

 
STYCZEŃ 

 

 
1. Podsumowanie pracy komisji w 2011 roku. 
2. Opracowanie planu pracy komisji na 2012 rok. 

 
LUTY 

 

 
Informacja o podziale środków finansowych dla stowarzyszeń. 

 
MARZEC 

 

 
Informacja o działaniach podejmowanych przez Urząd Miasta  
w zakresie zarządzania kryzysowego. 

 
KWIECIE Ń 

 

 
Analiza realizacji zadań wynikających z budŜetu związanych z 
przygotowaniem miasta do sezonu turystycznego na 2012 rok. 

 
MAJ 

 

 
Funkcjonowanie obiektów sportowych w mieście (hala sportowa, 
basen, boisko „Orlik”, kluby sportów wodnych – ChTW 1924, 
Włókniarz) – wizja lokalna. 

 
CZERWIEC 

 

 
Ocena wykonania budŜetu miasta za 2011 rok. 

 
LIPIEC 

 

 
Sprawy bieŜące. 

 
SIERPIEŃ 

 

 
Ocena sprawozdania z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej za 2011 rok i zamierzenia na rok 2012. 

 
WRZESIEŃ 

 

 
Informacja o stanie bezpieczeństwa przedstawiona przez Komisariat 
Policji w ChełmŜy i StraŜ Miejską. 

 
PAŹDZIERNIK 

 

 
Informacja o stanie bezrobocia na terenie miasta ChełmŜa. 
Sprawozdanie z działalności Urzędu Pracy w mieście ChełmŜa. 

 
LISTOPAD 

 

 
1. Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieŜy w okresie ferii zimowych 

„Zima – 2013” 
2. Działalność MOPS w 2012 roku. 

 
GRUDZIEŃ 

 

 
Zgłoszenie tematów do opracowania planu pracy komisji w 2013 roku 

Sprawy bieŜące i materiały sesyjne wg potrzeb. 
 


