
 
 

UCHWAŁA  NR  XXVIII/239/06  
 

RADY   MIEJSKIEJ  CHEŁM ŻY 
     

z dnia 21 lutego 2006r. 
 
 
 
w sprawie  przedłożenia przez komisje stałe Rady Miejskiej Chełmży planów pracy na 

rok 2006 . 

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r.  Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, 

poz.984, Nr 153, poz.1271 i  Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568,   

z 2004  Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759 oraz z 2005r.  Nr 172, poz. 

1441) uchwala się, co następuje : 

 
                                                                
§ 1. Przedłożone przez : 

1. Komisję rewizyjną, 

2. Komisję planowania, budżetu i finansów, 

3. Komisję spraw społecznych, 

4. Komisję gospodarki miejskiej i rozwoju społeczno-gospodarczego  

 

plany pracy na rok 2006, stanowiące załączniki do uchwały przyjmuje się do wiadomości.  

 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący 

 Rady Miejskiej 

 

Krzysztof Zduński 

 
 
 



                                         Załącznik nr 1   
                                                                                                                       do uchwały nr XXVIII/239/06   
                                                         z dnia 21 lutego 2006r.   

PLAN PRACY                      

KOMISJI REWIZYJNEJ      

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY NA 2006 ROK 

 

MIESI ĄC 

 

TEMAT 

    STYCZEŃ 1. Opracowanie planu pracy komisji na 2006  rok. 
2. Przyjęcie sprawozdania  z pracy komisji w 2005 roku. 
 

    LUTY 1.   Analiza stosowania przez Burmistrza Miasta w 2005 roku ulg w    
podatkach i opłatach lokalnych. 

2.   Realizacja przez Burmistrza Miasta w 2005 roku zapisów ustawy o  
zamówieniach publicznych. 

   
   MARZEC Ocena wykonania budżetu miasta za 2005 rok. 

 
   KWIECIEŃ Ocena funkcjonowania PiMBP w Chełmży oraz ChOK. 

 
   MAJ Wykorzystanie przez kluby sportowe środków  finansowych 

przyznanych na sport młodzieżowy  i rozliczenie dotacji przyznanej 
klubom w 2005 roku. 
 

   CZERWIEC Funkcjonowanie OSiT-u w Chełmży – stopień przygotowania do okresu 
letniego. 
 

   LIPIEC Analiza  stopnia realizacji inwestycji miejskich połączona z wizją 
lokalną. 
 

   SIERPIEŃ Sprawy bieżące. 
 

   WRZESIEŃ Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 
roku. 
 

   PAŹDZIERNIK Podsumowanie pracy komisji w trakcie bieżącej kadencji. 
 

 
Sprawy bieżące i materiały sesyjne według potrzeb. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2   
                                                                                                 do uchwały nr XXVIII/239/06  
                                                                          z dnia   21 lutego 2006r. 
 
  

PLAN PRACY 
KOMISJI PLANOWANIA, BUD ŻETU I FINANSÓW  

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY NA 2006 ROK 
 
 

 
      MIESIĄC 
 

 
TEMAT 

 
STYCZEŃ 

Opracowanie planu pracy komisji na 2006 rok. 
Sprawozdanie z pracy komisji za 2005 rok.  

 
LUTY 

Realizacja przez Burmistrza zapisów ustawy o zamówieniach 
publicznych w 2005 roku. 
 

 
MARZEC 

Analiza stosowania przez Burmistrza ulg w podatkach i opłatach 
publicznych w 2005 roku. 

 
KWIECIEŃ 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2005 rok. 

 
MAJ 

Wykorzystanie przez kluby środków finansowych przyznanych na 
sport młodzieżowy i rozliczenie dotacji przyznanej klubom w 2005 
roku. 

 
CZERWIEC 

Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na 
2006 rok połączona z wizją lokalną inwestycji miejskich. 

 
 

LIPIEC 
Sprawy bieżące. 

 
 

SIERPIEŃ 
Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 r. 

 
       WRZESIEŃ 

 
Wypracowanie wskazówek do budżetu miasta na 2007 rok. 

 
PAŹDZIERNIK 

Analiza wykonania budżetu miasta za trzy kwartały 2006 roku. 

 
LISTOPAD 

Analiza projektu budżetu miasta na 2007 rok. 

 
GRUDZIEŃ 

Stanowisko komisji w sprawie projektu budżetu miasta na 2007 rok. 
Podsumowanie pracy komisji w 2006 roku oraz wypracowanie 
propozycji do planu pracy na 2007 rok. 
 

 
 

Sprawy bieżące i materiały sesyjne według potrzeb. 
 
                                        
                                      



 Załącznik nr 3                                                                                                
do uchwały nr XXVIII/239/06 

                                                                                                z dnia 21 lutego 2006r. 
                                                               

PLAN PRACY 
KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY NA 2006 ROK 

 

 

MIESI ĄC 

 

TEMAT 

 
STYCZEŃ 

 
 Opracowanie planu pracy komisji na 2006 rok. 
  

         LUTY Zapoznanie się z występującymi zagrożeniami wśród dzieci i 
młodzieży w szkołach podstawowych i w gimnazjum oraz 
zapoznanie się z zakresem stosowanej profilaktyki – spotkanie z 
pedagogami szkolnymi. 
 

        MARZEC Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie 
miasta oraz stosowanej przez nią  profilaktyki zdrowotnej wśród 
mieszkańców Chełmży. 

        KWIECIEŃ 1/ Informacja na temat wykorzystania bazy sportowej przez dzieci i 
młodzież.  
2/  Wizytacja obiektów sportowych i placów zabaw. 

        MAJ 1/ Informacja o realizacji zadań MOPS-u w Chełmży oraz o 
przygotowaniu wypoczynku letniego dla dzieci przez MOPS. 
2/   Ocena przygotowania miasta do sezonu letniego. 
3/   Wizytacja basenu. 

        CZERWIEC Działalność i kierunki rozwoju PiMBP w Chełmży oraz informacja o 
przygotowaniu do obchodów „Dni Chełmży”. 
 

        LIPIEC 1/ Informacja z realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz uzależnień od narkotyków. 
2/ Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 
w Chełmży.  
 

        SIERPIEŃ Stan przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego 2006-2007. 
 

       WRZESIEŃ 1/ Ocena przygotowania i realizacji obchodów „Dni Chełmży”.  
2/ Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

       PAŹDZIERNIK Informacja o stanie bezrobocia i działaniach zmierzających do jego 
zmniejszenia na terenie miasta. 

 

Sprawy bieżące i materiały sesyjne według potrzeb.                            

      



                                   Załącznik nr 4   
                                                                                                          do uchwały nr XXVIII/239/06 
                                                                            z dnia 21 lutego 2006r. 

 

 
 PLAN PRACY 

KOMISJI  GOSPODARKI  MIEJSKIEJ  I  ROZWOJU  SPOŁECZ NO-

GOSPODARCZEGO  RADY  MIEJSKIEJ  CHEŁM ŻY  NA  2006 ROK 

 

      Miesiąc                                 Temat 

      Styczeń Opracowanie planu pracy komisji na 2006 rok. 

      Luty Analiza realizacji wniosków unijnych. 

      Marzec Ocena stanu nawierzchni dróg osiedlowych i chodników po okresie 
zimowym. 

      Kwiecień Analiza wykonania budżetu miasta za 2005 rok. 

      Maj Przygotowanie Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży  do sezonu 
letniego (plaże oraz hotel). 

      Czerwiec 1.Analiza zakresu remontów w zasobach komunalnych. 
2. Zaległości z tytułu najmu lokali w zasobach komunalnych. 

      Lipiec Wizja lokalna basenu. 

      Sierpień     Analiza pracy Burmistrza Miasta za I półrocze 2006 r. 

     Wrzesień Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 r. 

     Październik Podsumowanie pracy komisji. 

 

Sprawy  bieżące  i materiały  sesyjne wg. potrzeb. 

 
 
 
 


