Uchwała Nr 225/XXIII/2019
Rady Miasta Ostroł ki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przyj cia rocznych Planów Pracy Komisji stałych Rady Miasta Ostroł ki

Na podstawie § 40 ust. 1 Statutu Miasta Ostroł ki stanowi cego zał cznik do uchwały
Nr 510/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostroł ce z dnia 29 czerwca 2006 r.
(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 162 poz. 6369, ze zm.) uchwala si , co nast puje:
§ 1.
Uchwala si  plany pracy komisji stałych Rady Miasta Ostroł ki zgodnie z zał cznikami
Nr 1 – 10 do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi Miasta.
§ 3.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Przewodnicz cy Rady Miasta
Ostroł ki
Wojciech Zarzycki

Zał cznik nr 1
do uchwały Nr 225/XXIII/2019
Rady Miasta Ostroł ki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ na 2020 rok
Lp.

TEMATYKA

TERMIN REALIZACJI

1.

Przeprowadzenie kontroli bud etu Miasta za 2019 rok i wyst pienie
z wnioskiem do RIO o opini w sprawie udzielenia absolutorium
dla Prezydenta Miasta.

I półrocze

2.

Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta wraz z wnioskiem
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta
absolutorium z tytułu działalno ci finansowej miasta za 2019 rok,
oraz sprawozdania Prezydenta Miasta Ostroł ki z wykonania bud etu
miasta za 2019 rok.

3.

Kontrole zlecone przez Rad Miasta.

4.

Inne kontrole przeprowadzane w miar zaistniałych potrzeb.

na bie co

5.

Analiza projektu bud etu miasta na 2021 rok.

IV kwartał

I półrocze

na bie co

Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej

(-) Piotr Wierzba

Zał cznik nr 2
do uchwały Nr 225/XXIII/2019
Rady Miasta Ostroł ki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN PRACY
KOMISJI BUD ETU i FINANSÓW na 2020 rok
Lp.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

TEMATYKA

TERMIN REALIZACJI

Tematy wynikaj ce z przyj tego Planu Pracy Rady
Miasta Ostroł ki na 2020 r.
Rozpatrywanie projektów uchwał Rady Miasta
w sprawie zmiany uchwały bud etowej na 2020 rok
wraz z wieloletni prognoz finansow na lata 20202036,
Analiza finansowa rocznego sprawozdania
z wykonania uchwały bud etowej za 2019 rok.
Rozpatrzenie sprawozda finansowych oraz
sprawozda z działalno ci Spółek z wi kszo ciowym
udziałem Miasta za 2019 rok.
Informacja o przebiegu wykonania bud etu Miasta
Ostroł ki oraz o przebiegu wykonania planów
finansowych samorz dowych instytucji kultury za
I półrocze 2020 roku wraz z informacj o
kształtowaniu si wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsi wzi za I
półrocze 2020 roku,
Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta
Ostroł ki w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Ostroł ki na lata 2021-2036 oraz
projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały
bud etowej na 2021 rok wraz z wnioskami
zgłoszonymi podczas prac Komisji Rady Miasta
Ostroł ki.

na bie co
na bie co

maj - czerwiec
czerwiec

wrzesie

grudzie

Zał cznik nr 3
do uchwały Nr 225/XXIII/2019
Rady Miasta Ostroł ki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN PRACY
KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ I OCHRONY RODOWISKA na 2020 rok.
Lp.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

TEMATYKA

TERMIN REALIZACJI

Tematy wynikaj ce z przyj tego Planu Pracy Rady
Miasta na 2020 rok.
Informacja z realizacji Programu edukacji
ekologicznej społecze stwa Ostroł ki
ze szczególnym uwzgl dnieniem selektywnej
zbiórki odpadów za 2019 rok.
Informacja dotycz ca realizacji uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej na usuwanie pokry
dachowych z materiałów zawieraj cych azbest
za 2019 r.
Rozpatrzenie propozycji podziału rodków
finansowych na realizacj zdania „Budowa
infrastruktury technicznej przy udziale
mieszka ców”
Objazdowe Komisje po wszystkich osiedlach
miasta Ostroł ki celem okre lenia najwa niejszych
potrzeb oraz problemów danego osiedla.
Spotkanie z przedstawicielami firm, które działaj
na terenie miasta Ostroł ki celem dyskusji o
ró nych obszarach, potrzebach i współpracy.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego
odprowadzania cieków.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie miasta Ostroł ki za 2019 rok
Rozpatrzenie sprawozda finansowych oraz
sprawozda z działalno ci Spółek
z wi kszo ciowym udziałem Miasta za 2019 rok
Objazd inwestycji miejskich: kontynuowanych,
nowo rozpocz tych lub przygotowywanych.
Informacja dotycz ca przygotowaniu miasta
Ostroł ki do sezonu zimowego.

na bie co

luty

marzec

marzec

marzec

marzec

marzec-kwiecie
kwiecie

czerwiec
w miar potrzeb
i zgłoszonych wniosków
pa dziernik

!" #

#

Zał cznik nr 4
do uchwały Nr 225/XXIII/2019
Rady Miasta Ostroł ki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN PRACY KOMISJI O WIATY RADY MIASTA NA 2020 ROK

Lp.

TEMATYKA

1.

Zadania wynikaj ce z Planu Pracy Rady Miasta Ostroł ki na 2020 rok.

2.

Analiza bud etu za rok 2019 r. z uwzgl dnieniem zada remontowych
i inwestycyjnych prowadzonych w placówkach o wiatowych.

3.
4.
5.
6.
7.

Wyjazdowe posiedzenia Komisji O wiaty w wybranych placówkach
o wiatowych na terenie Ostroł ki.
Analiza współpracy organizacji pozarz dowych, klubów sportowych
z ostroł ckimi placówkami o wiatowymi.
Rozpatrzenie informacji Prezydenta Miasta o stanie przygotowania do roku
szkolnego 2020-2021.
Zapoznanie z problematyk finansowania w 2020 r. zada o wiatowych
realizowanych przez Miasto Ostroł ka jako jednostk samorz du
terytorialnego.
Zaopiniowanie projektu bud etu miasta z zakresu o wiaty na 2021 rok.

TERMIN
REALIZACJI
stycze – grudzie
2020
marzec
kwiecie czerwiec
maj
lipiec
wrzesie pa dziernik
listopad-grudzie

Przewodnicz ca Komisji O wiaty
(-) Waldemar Popielarz

Zał cznik nr 5
do uchwały Nr 225/XXIII/2019
Rady Miasta Ostroł ki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN PRACY
KOMISJI SPORTU I TURYSTYKI RADY MIASTA OSTROŁ KI
na 2020 rok

Lp.

TERMIN
REALIZACJI

TEMATYKA

1. Informacja dotycz ca propozycji sp dzania czasu wolnego przez
dzieci i młodzie podczas ferii zimowych 2020.
1.

2. 1. Zapoznanie si z podziałem przyznanych dotacji dla klubów
sportowych i stowarzysze na 2020 rok.
3. 1. Informacja nt. inwestycji i remontów infrastruktury sportowej
i turystycznej.
4. 1. Zapoznanie si
sportowych.
5.

z prac

szkoleniow

stowarzysze

i klubów

1. Informacja o propozycjach sp dzania czasu wolnego dzieci
i młodzie y pozostaj cych w mie cie - LATO 2020.

Stycze

Luty
Marzec

Maj

Czerwiec

2. Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta za 2019 rok
z zakresu sportu i turystyki.

6.

1. Projekt bud etu miasta na 2021 rok w zakresie sportu
i turystyki.

Grudzie

2. Przyj cie planu pracy Komisji na 2021 rok.

7.

1. Przegl d obiektów sportowych.
a) Park Wodny,
b) Hala Sportowa im. A. Gołasia,
c) Stadion ul. Witosa 1,
d) Obiekty sportowe w Wojciechowicach.

2020 rok

1. Tematy wynikaj ce z ramowego Planu Pracy Rady Miasta na
2020 rok.
8. 2. Inne zadania nie uj te w planie pracy a wynikaj ce z charakteru
prac Komisji i Rady Miasta.

2020 rok

3. Sprawy bie ce i wolne wnioski.

Przewodnicz cy Komisji Sportu i Turystyki
/-/ Adam Kurpiewski

Zał cznik nr 6
do uchwały Nr 225/XXIII/2019
Rady Miasta Ostroł ki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

1. Tematyka wynikaj ca na bie co z planu pracy Rady Miasta.
2. Zapoznanie si z pismami wpływaj cymi do Komisji dotycz cymi promocji
Miasta i imprez kulturalnych oraz wspieranie wybranych inicjatyw.
3. Piel gnowanie dziedzictwa narodowego, podnoszenie
wiadomo ci
narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszka ców.
4. Zapoznanie si z planem działania UM w zakresie promocji, w tym tak e
promocji gospodarczej oraz współpraca z organizacjami pozarz dowymi z
zakresu kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji miasta.
5. 31. Rocznica rozpocz cia obrad „Okr głego Stołu”.
6. Piel gnowanie pi kna j zyka polskiego.
21 lutego - Mi dzynarodowy Dzie J zyka Ojczystego - wi to
ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 r. w celu zwrócenia uwagi na
istot i znaczenie j zyka ojczystego jako dziedzictwa kulturowego.
7. 1 marca – Narodowy Dzie Pami ci ołnierzy Wykl tych.
8. Komisja wyjazdowa do Muzeum ołnierzy Wykl tych.
9. Zapoznanie si ze sprawozdaniami z działania miejskich instytucji kultury.
10. Informacja o organizacjach i podmiotach zajmuj cych si kultur na terenie
miasta Ostroł ki. Oferta kulturalna miasta dla Ostroł czan i turystów, w tym
plan imprez w ramach obchodów Dni Ostroł ki.
11. 1 maja - 16. rocznica wst pienia do Unii Europejskiej.
12. 3 Maja wi to narodowe.
13. 8 maja – Dzie Bibliotekarza i Bibliotek.
14. 29 maja – Dzie Działacza Kultury.
15. 189. rocznica bitwy pod Ostroł k .
16. 4 czerwca – 31. rocznica wyborów parlamentarnych
17. 100. rocznica Bitwy Warszawskiej.
18. 100. rocznica urodzin Jana Pawła II.
19. 1 sierpnia – Narodowy Dzie Pami ci Powstania Warszawskiego.
20. wi to narodowe – Dzie Wojska Polskiego.

stycze - grudzie
2020r.

stycze - luty

luty - marzec

marzec –
kwiecie

maj- czerwiec

lipiec - sierpie

21. 1 wrze nia – 81. Rocznica Wybuchu II Wojny wiatowej.
wrzesie 22. Podsumowanie współpracy z organizacjami pozarz dowymi w zakresie kultury pa dziernik
i dziedzictwa narodowego oraz promocji miasta.
23. Dzie Patrona Miasta Ostroł ki.
24. wi to narodowe – 102. rocznica odzyskania niepodległo ci przez Polsk .
listopad
25. Projekt bud etu miasta w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz
promocji na 2021 r.
26. 13 grudnia – 39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
grudzie
27. Plan pracy Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji na 2021 r.

!

" #

Zał cznik nr 7
do uchwały Nr 225/XXIII/2019
Rady Miasta Ostroł ki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN PRACY
KOMISJI PRAWA i WSPÓŁPRACY z SAMORZ DAMI MIESZKA CÓW
na 2020 r.
Lp.
1.

2.

3.

TEMATYKA

Opiniowanie projektów uchwał b d cych
przedmiotem obrad Rady Miasta Ostroł ki pod
wzgl dem ich zgodno ci z prawem.
Rozpatrzenie sprawozda i analizy:
Sprawozdanie Stra y Miasta Ostroł ki z
zakresu realizacji zada ustawowych za
2019r.
Sprawozdanie Komendy Miejskiej Policji
z realizacji zaplanowanych zada w 2019r.
Sprawozdanie z działalno ci Komisji
Bezpiecze stwa i Porz dku Miasta Ostroł ki
i Powiatu Ostroł ckiego za 2019 rok.
Analiza działa ratowniczych jednostek
ochrony przeciwpo arowej na terenie
Powiatu Ostroł ckiego za rok 2019 rok.
Podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych
w sprawach:
zmian w składach osobowych Komisji Rady
Miasta.

TERMIN REALIZACJI

na bie co oraz
w miar potrzeb

do 30 czerwca

na bie co

Zał cznik nr 8
do uchwały Nr 225/XXIII/2019
Rady Miasta Ostroł ki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN PRACY
KOMISJI RODZINY, ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ
NA 2020 ROK
Lp.

TEMATYKA

TERMIN
REALIZACJI

Tematy wynikaj ce z
1.

Ramowego Planu Pracy

2020 rok

Rady Miasta na 2020 r.
Zapoznanie si
z funkcjonowaniem
ostroł ckich jednostek
organizacyjnych,
2.

realizuj cych zadania z

na bie co

zakresu działania
Komisji Rodziny,
Zdrowia i Polityki
Społecznej
Sprawozdanie z
wykonywania bud etu
miasta za rok 2019 z
3.

zakresu pomocy

maj - czerwiec

społecznej i ochrony
zdrowia.

4.

Projekt bud etu miasta listopad na rok 2021 w zakresie grudzie
pracy Komisji Rodziny,
Zdrowia i Polityki
Społecznej

Przewodnicz cy Komisji Rodziny
Zdrowia i Polityki Społecznej
(-) Wojciech Parzychowski

Zał cznik nr 9
do uchwały Nr 225/XXIII/2019
Rady Miasta Ostroł ki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN PRACY
KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ na 2020 rok.

Lp.
1.

2.
3.

TEMATYKA

Opiniowanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomo ci
oraz spisu inwentaryzacyjnego nieruchomo ci
stanowi cych własno Skarbu Pa stwa.
Praca Komisji w terenie (ogl d nieruchomo ci
zaproponowanych do zaopiniowania)
Zebranie materiałów do przygotowania sprawozdania
z pracy Komisji za 2019 rok

TERMIN REALIZACJI

na bie co
według potrzeb
do 31 marca 2020 r.

Zał cznik nr 10
do uchwały Nr 225/XXIII/2019
Rady Miasta Ostroł ki
z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN PRACY
KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI
na 2020 r.
Lp.
1.

TEMATYKA

Rozpatrywanie skarg na działania Prezydenta Miasta
i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
wniosków oraz petycji składanych przez obywateli:
- ustalenie stanu faktycznego i prawnego sprawy
b d cej przedmiotem skargi, wniosku lub petycji,
- przygotowanie propozycji sposobu rozstrzygni cia
b d stanowiska w sprawie,
- podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych
w sprawach: rozpatrywania skarg, wniosków i petycji
wpływaj cych do Rady Miasta oraz udzielanie
odpowiedzi na skargi wniesione do WSA
w Warszawie

TERMIN REALIZACJI

na bie co oraz
w miar potrzeb

