
UCHWAŁA NR XII/96/16  
 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 
     

z dnia 25 lutego 2016 r. 
 
 
 
w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  komisji  stałych  Rady  Miejskiej  Chełmży  

na rok 2016. 

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

z 2015 r. poz.1515, 1045 i 1890), w związku z § 23 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej 

stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIV/196/2000 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 

września 2000 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Miejskiej Chełmży uchwala się, co 

następuje: 

 
                                                                
     § 1. Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży na rok 2016, 

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

 
     § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
 
                 Janusz Kalinowski 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały nr XII/96/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Chełmży na rok 2016. 

_________________________________________________________________________ 

 

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

ze swojego grona może 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 Chełmży stanowiący załącznik do uchwały nr 

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

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

nich uzupełnienia. 

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

opracowały plany pracy na rok 2016 i przedłożyły je radzie. 

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Załącznik nr 1 
                                                                                                          do uchwały nr XII/96/16 
         Rady Miejskiej Chełmży 
              z dnia 25 lutego 2016 r. 

  
 

PLAN PRACY 
KOMISJI REWIZYJNEJ      

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY NA 2016 ROK 
 
 

 
MIESI ĄC 

 
TEMAT 

STYCZEŃ Opracowanie planu pracy komisji na rok 2016. 
 

LUTY Działalność i funkcjonowanie ZWiK w Chełmży (wizja lokalna). 
 

MARZEC Kontrola wykorzystania przez kluby sportowe środków finansowych 
przyznanych na sport młodzieżowy w 2015 roku. 

KWIECIE Ń Gospodarka odpadami w mieście oraz wynik finansowy spółki w 2015 
roku. 
 

MAJ Funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży – stopień 
przygotowania miasta do sezonu letniego (wizja lokalna). 
 

CZERWIEC Ocena wykonania budżetu miasta za 2015 rok. 
 

LIPIEC Kontrola inwestycji miejskich (wizja lokalna). 
 

SIERPIEŃ Działalność PiMBP oraz CHOK w Chełmży w I półroczu 2016 roku. 
 

WRZESIEŃ Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 
roku. 
 

PAŹDZIERNIK Działalność MKRPA w Chełmży oraz sposób wykorzystania środków 
finansowych na realizację zadań statutowych w 2016 roku. 
 

LISTOPAD Ocena pracy Straży Miejskiej w Chełmży w 2016 roku. 
 

GRUDZIEŃ  
 

Analiza projektu budżetu na 2017 rok. 
Opracowanie planu pracy komisji na rok 2017. 
 

 
Sprawy bieżące i materiały sesyjne według potrzeb. 

 
 
 
 

 

 



     
   Załącznik nr 2 

                                                                                                          do uchwały nr XII/96/16 
         Rady Miejskiej Chełmży 
              z dnia 25 lutego 2016 r. 
 

PLAN PRACY  

KOMISJI PLANOWANIA, BUD ŻETU I FINANSÓW 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY NA 2016 ROK 

 

MIESI ĄC 

 

TEMAT 

STYCZEŃ 
1. Opracowanie planu pracy na rok 2016. 
 2. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za okres od listopada 2014 r. 

do 31 grudnia 2015 roku. 

LUTY 
Ocena skuteczności działań Burmistrza Miasta Chełmży w zakresie 
ściągania podatków z uwzględnieniem działań windykacyjnych 
ZGM sp. z o.o. w zakresie zadłużeń czynszowych.  

MARZEC 
Ocena skuteczności podejmowanych działań windykacyjnych wobec 
dłużników przez ZWiK w Chełmży w latach 2014-2015. 

KWIECIE Ń 
Ocena wykorzystania finansów miasta w zakresie utrzymania 
czystości w mieście i kształtowania krajobrazu terenów zielonych. 

MAJ Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok. 

CZERWIEC 
 1. Funkcjonowanie targowiska miejskiego - dochody,  koszty, 

funkcjonowanie nowego regulaminu. 
 2. Ocena gospodarki finansowej ZEAO w Chełmży. 

LIPIEC 
Informacja Burmistrza Miasta Chełmży na temat realizowanych 
inwestycji w I półroczu 2016 roku. 

SIERPIEŃ 

1. Wypracowanie propozycji do budżetu miasta na 2017 rok – analiza 
uchwały RM Chełmży z dnia 30 czerwca 2010 r. w zakresie 
opracowania budżetu miasta. 

2. Gospodarka finansowa miasta w zakresie przygotowania budynków 
komunalnych i miasta do sezonu zimowego. 

WRZESIEŃ 
1. Analiza wykonania budżetu za I połowę roku 2016. 
2. Wypracowanie propozycji do budżetu miasta na 2017 rok. 

PAŹDZIERNIK 
Analiza realizacji budżetu PiMBP w Chełmży w zakresie rozwoju 
czytelnictwa i organizacji imprez o dużej skali oddziaływania (Dni 
Chełmży). 

LISTOPAD Analiza projektu budżetu miasta na rok 2017. 
 

GRUDZIEŃ 

1. Sprawozdanie z pracy komisji za rok 2016. 
2. Analiza budżetu miasta na rok 2016 pod kątem dokonania 

niezbędnych zmian. 
3. Wypracowanie propozycji do planu pracy komisji na rok 2017. 
 

 
Sprawy bieżące i materiały sesyjne komisja będzie omawiała na bieżąco według potrzeb. 
Komisja zastrzega sobie możliwość rozszerzenia poszczególnych tematów przypadających na 
kolejne miesiące. 



Załącznik nr 3 
                                                                                                          do uchwały nr XII/96/16 
         Rady Miejskiej Chełmży 

                   z dnia 25 lutego 2016 r. 
PLAN PRACY  

KOMISJI  O ŚWIATY, KULTURY I SPORTU  
RADY  MIEJSKIEJ  CHEŁM ŻY  NA  2016 ROK 

 
MIESI ĄC                                             TEMAT 
STYCZEŃ Opracowanie planu pracy komisji na rok 2016. 

LUTY  Zapoznanie się z działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Chełmży. 

MARZEC  Zapoznanie się z przedsięwzięciami z zakresu promocji miasta na 2016r.   

KWIECIE Ń Działania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 

Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w promocji kultury w mieście. 

MAJ  Analiza realizacji budżetu za 2015 rok. 

CZERWIEC  1..Informacja o prowadzonych działaniach profilaktycznych wśród dzieci 

i młodzieży. 

2.Ocena przygotowania miasta do sezonu wakacyjnego (wizja lokalna). 

LIPIEC  Informacja dotycząca funkcjonowania przedszkoli miejskich i 

niepublicznych placówek przedszkolnych  (wizja lokalna). 

SIERPIEŃ 1.Wizja lokalna obiektów sportowych zarządzanych przez OSiT  (basen, 

hala sportowa, boiska Orlik) oraz klubów sportów wodnych (CHTW, KS 

Włókniarz). 

2. Stan przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 

2016/2017  - gimnazjum i szkoły podstawowe  (wizja lokalna). 

WRZESIEŃ 1.Ocena wyników sprawdzianu w szkołach podstawowych i gimnazjum w 

mieście w roku 2015. 

2.Informacja o działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w mieście. 

PAŹDZIERNIK  Dorobek i problemy klubów sportowych w Chełmży.  

LISTOPAD  Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu miasta Chełmża na rok 2017. 

GRUDZIEŃ 1.Podsumowanie pracy komisji w 2016. 

2.Opracowanie planu pracy komisji na rok 2017. 

 
Sprawy  bieżące  i materiały  sesyjne według potrzeb 
 
 



   
    
 Załącznik nr 4 

                                                                                                          do uchwały nr XII/96/16 
         Rady Miejskiej Chełmży 

                   z dnia 25 lutego 2016 r. 
 

PLAN PRACY 

KOMISJI  GOSPODARKI MIEJSKIEJ  

I ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 

  RADY  MIEJSKIEJ  CHEŁM ŻY  NA  2016 ROK 

 
      MIESIĄC                                  

TEMAT 

      STYCZEŃ 1. Sprawozdanie z pracy komisji w 2015 roku. 
2. Opracowanie planu  pracy komisji na 2016 rok. 

      LUTY Zapoznanie się z wykazem  nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w 2016 roku. 

      MARZEC Realizacja planu  remontów w zasobach komunalnych miasta za 2015 
rok. 

      KWIECIE Ń 1. Podsumowanie robót prowadzonych w ramach akcji zimowej 
2015/2016. 

2. Przegląd i ocena stanu nawierzchni dróg po okresie zimowym – 
wizja lokalna. 

3. Ocena stanu czystości w mieście – wizja lokalna. 
      MAJ 1. Przygotowanie miasta do sezonu letniego – wizja lokalna. 

2. Zapoznanie się z wykazem roślin jednorocznych przeznaczonych do 
wysadzenia w 2016 roku (lokalizacja). 

      CZERWIEC Analiza wykonania budżetu miasta za 2015 rok. 

      LIPIEC Ocena stanu czystości i utrzymania zieleni w mieście – wizja lokalna. 

      SIERPIEŃ     Zapoznanie się z wykazem bylin i drzew przeznaczonych do 
wysadzenia w 2016 roku (lokalizacja). 

     WRZESIEŃ Wypracowanie założeń do projektu budżetu miasta na 2017 rok. 
 

 PAŹDZIERNIK Przygotowanie miasta do sezonu zimowego 2016/2017. 

LISTOPAD Omówienie projektu budżetu miasta na 2017 rok. 

GRUDZIEŃ Opracowanie planu pracy komisji na 2017 rok. 

 
 
 

 

 

 



Załącznik nr 5 
                                                                                                          do uchwały nr XII/96/16 
         Rady Miejskiej Chełmży 

                   z dnia 25 lutego 2016 r. 
 

 

PLAN PRACY 

KOMISJI  POLITYKI SPOŁECZNEJ  

I BEZPIECZE ŃSTWA PUBLICZNEGO 

  RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY NA 2016 ROK 

 
      MIESIĄC                                  

TEMAT 

      STYCZEŃ 1. Podsumowanie pracy komisji w 2015 roku. 
2. Opracowanie planu  pracy komisji na 2016 rok. 

      LUTY 1. Funkcjonowanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chełmży – 
wizja lokalna.  
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa miasta w 2015 roku – wizja 
lokalna w komisariacie.  

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

      KWIECIE Ń 1. Ocena współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 
roku. 

2. Podział środków finansowych dla stowarzyszeń. 
      MAJ Funkcjonowanie Straży Miejskiej. 

      CZERWIEC 1. Informacja o prowadzonych działaniach profilaktycznych wśród 
dzieci i młodzieży.  
2. Analiza wykonania budżetu miasta za 2015 rok. 

      LIPIEC Analiza działalności służby zdrowia na przykładzie funkcjonowania 
Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Chełmży – wizja lokalna. 

      SIERPIEŃ     Wizja lokalna obiektów sportowych zarządzanych przez OSiT (basen, 
hala sportowa, boiska Orlik) oraz klubów sportów wodnych (ChTW 
1927 i Włókniarz). 

     WRZESIEŃ Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w mieście Chełmża. 
 

 PAŹDZIERNIK Informacja o stopniu realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii. 

LISTOPAD 1. Sprawozdanie z działalności MOPS za trzy kwartały 2016 roku. 
2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. 

GRUDZIEŃ Opracowanie planu pracy komisji na 2017 rok. 

 


