
Projekt złożony przez
Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Kole

UCHWAŁA NR / /2019
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Z dnia stycznia 2019 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kole na 2019 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz § 57 Statutu Miasta Koła przyjętego uchwałą
Nr X/7512003 r. Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Miasta Koła (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 140 poz. 2653 ze zm.), Rada Miejska w Kole
uchwala, co następuje:

§ l. Uchwala się plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kole na rok 2019. Plany pracy
stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym stałych komisji Rady Miejskiej
w Kole.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZ~CY
Rad~~Kole

Tomasz Sobolewski



Uzasadnienie do
UCHWAŁYNR 1 12019
RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia stycznia 2019 roku

Uchwalenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kole spowoduje
usprawnienie ich pracy. Zapewni także realizacje art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) oraz §57 Statutu Miasta Koła
ustalonego Uchwałą Nr X/75/2003 z dnia 27 czerwca 2003r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 140
poz. 2653 ze zm.).

Podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kole
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PLAN PRACY
KOMISJI BUDŻETU I FINASÓW

NA 2019 ROK

Załącznik
do uchwały Nr / /2019
Rady Miejskiej w Kole
z dnia stycznia 2019 r.

I kwartał
l) Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2018 rok.
2) Analiza Zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzania zmian w budżecie m. Koła

podejmowanych w trakcie realizacji budżetu miasta w 2018 roku.
3) Analiza materiałów na Sesje Rady Miejskiej.
II kwartał
l) Analiza sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych miasta za 2018 rok.
2) Analiza sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2018 rok, sprawozdania

finansowego, informacji o stanie mienia komunalnego miasta i wypracowanie stanowiska
Komisji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.

3) Informacja o ulgach i umorzeniach podatkowych udzielonych przez Burmistrza w 2018 roku
4) Analiza materiałów na Sesje Rady Miejskiej.
III kwartał
l) Analiza informacji o wynikach ekonomiczno- finansowych spółek, w których Gmina Miejska

Koło jest 100% udziałowcem - za 2018 rok.
2) Analiza informacji Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku oraz

kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF).
3) Opracowanie wstępnych wniosków do projektu budżetu na 2020 rok

(do 15 września 2019 r.).
4) Analiza materiałów na Sesje Rady Miejskiej.
IV kwartał
l) Informacja o zaawansowaniu wykonania budżetu miasta za III kwartały 2019 roku w tym

wykonanie planu finansowego wg poszczególnych zadań majątkowych.
2) Analiza propozycji Burmistrza, co do wysokości stawek podatków lokalnych na 2020 rok.
3) Prace nad projektem budżetu miasta Koła na 2020 rok oraz nad projektem Wieloletniej

Prognozy Finansowej na lata następne:
• zapoznanie się z opiniami i wnioskami do projektu budżetu na 2020 rok komisji stałych Rady

Miejskiej,
• wypracowanie opinii i wniosków do projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej

i przedstawienie ich Burmistrzowi Miasta.
4) Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.
S) Analiza materiałów na Sesje Rady Miejskiej.



PLAN PRACY KOMISJI

GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

NA 2019 ROK

1) Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2018 rok.

2) Informacja o realizacji zadań po okresie zimowym z utrzymania dróg i prac remontowych po

sezonie zimowym.

3) Ocena stanu nawierzchni chodników i placów zabaw po okresie zimowym.

4) Analiza sprawozdań za rok 2018 z działalności Spółek:

- Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.

- Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

- Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

- Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

5) Przeprowadzenie komisji wyjazdowej do spółek miejskich.

6) Analiza informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 roku oraz kształtowania się

Wieloletniej Prognozy Finansowej.

7) Opracowanie wstępnych wniosków do projektu budżetu Miasta na 2020 rok.

8) Wypracowanie wniosków jako zadań inwestycyjnych do projektu budżetu na 2020 rok.

9) Analiza informacji z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2018.

10) Analiza materiałów na Sesje Rady Miejskiej.



PLAN PRACY
KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO

iZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NA 2019 ROK

I kwartał
l) Analiza projektów uchwał pod obrady Sesji Rady Miejskiej w Kole i wypracowarue

stanowiska Komisji.
2) Informacja o planowanych do realizacji inwestycjach drogowych w oparciu o istniejące

dokumentacje projektowe.
3) Informacja o planowanych zmianach w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego w oparciu o wnioski złożone przez mieszkańców miasta Kola.
4) Bieżąca informacja o realizacji przedsięwzięcia pn. "Wykonanie otworu poszukiwawczo-

rozpoznawczego w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny.

II kwartał
l) Analiza projektów uchwał pod obrady Sesji Rady Miejskiej w Kole i wypracowanie

stanowiska Komisji.
2) Analiza wykonania budżetu miasta Koła za rok 2018 i wypracowanie opinii Komisji.

III kwartał
l) Analiza projektów uchwał pod obrady Sesji Rady Miejskiej w Kole i wypracowanie

stanowiska Komisji.
2) Informacja o wynikach finansowo-ekonomicznych miejskich spółek prawa handlowego tj:

MZEC, MZWiK, MZUK i KTBS.

IV kwartał
l) Analiza projektów uchwał pod obrady Sesji Rady Miejskiej w Kole i wypracowanie

stanowiska Komisji.
2) Analiza wykonania budżetu za I-półrocze 2019 r. i wypracowanie stanowiska Komisji.
3) Prace nad projektem budżetu Miasta na rok 2020, wnioski i opinia.
4) Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.



PLAN PRACY
KOMISJI OŚWIATY, KULTURY iSPORTU

NA 2019 ROK

I kwartał
1) Zapoznanie z kalendarzem imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, planowanych
na 2019 rok przez Urząd Miejski w Kole.
2) Wydanie opinii w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia
sportowa w roku 2019.
3) Przegląd i ocena stanu technicznego miejskich parków, placów zabaw oraz miejsc pamięci
- Komisja wyjazdowa.
4) Analiza dokumentów dotyczących dodatków uzupełniających dla nauczycieli placówek
oświatowych.
5)Analiza bieżących materiałów na Sesje Rady Miejskiej.

II kwartał
1) Przygotowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych,
placówkach kultury i sportu z uwzględnieniem wypoczynku wyjazdowego, a także
wypoczynku w mieście.
2) Analiza sprawozdań z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za
rok2018.
3) Analiza z działalności: Miejskiego Domu Kultury w Kole, Muzeum Technik
Ceramicznych w Kole, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Kole, a także Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole.

III kwartał
1) Przygotowanie szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego (Szkoła Podstawowa nr 2,
Przedszkole Miejskie nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4).
2) Przedstawienie propozycji do budżetu miasta Koła na 2020 rok.
3) Analiza informacji Wydziału Oświaty w Urzędzie Miejskim w Kole o realizacji akcji
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz jednostkach
kultury.

IV kwartał
1) Analiza projektu budżetu miasta na 2020 rok.
2) Analiza informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Koło za rok
szkolny 2018/2019.
3) Opracowanie planu pracy Komisji.



PLAN PRACY
KOMISJI ZDROWIA iOPIEKI SPOŁECZNEJ

NA 2019 ROK

1) Opiniowanie projektów uchwał i innych spraw leżących w kompetencji Komisji.
2) Analiza i ocena sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejskiego
Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie.
3) Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kole za 2018 rok.
4) Informacja o wynikach przeprowadzonych kontroli w Dziennym Domu Senior+ oraz
informacja z działalności Dziennego Domu Senior+.
5) Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Koła za 2018 rok w zakresie ochrony
zdrowia i opieki społecznej.
6) Zapoznanie się z informacją o wykonaniu budżetu miasta Koła za I półrocze 2019 roku.
7) Zapoznanie się z działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych.
8) Informacja o programach profilaktycznych realizowanych przez Miasto w 2019 roku.
9) Informacja o funkcjonowaniu żłobka i przedszkoli z uwzględnieniem prognoz
demograficznych.
10) Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta.
11) Informacja na temat opieki osobami bezdomnymi, szczególnie w okresie zimowym.
12) Współpraca z innymi Komisjami Rady Miejskiej w Kole w zakresie zdrowia i opieki
społecznej.
13) Komisja planuje kontrole - Noclegowni w Kole ul. Sosnowa 1 oraz Dzienny Dom
Senior+ w Kole ul. Powstańców Wielkopolskich 8.



PLAN PRACY
KOMISJI PRAWA iPORZĄDKU PUBLICZNEGO

NA 2019 ROK

1) Analiza funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta Koła, z udziałem Komendanta
Powiatowego Policji w Kole oraz Komendanta Straży Miejskiej w Kole, w tym:

• zasady współpracy, w szczególności w obszarze przekazywania informacji o zaistniałych
zagrożeniach (wykroczenia, przestępstwa bądź inne zachowania naruszające przepisy prawa),

• wpływ monitoringu na bezpieczeństwo na terenie miasta,
• działania podejmowane w związku ze zgłoszeniami o naruszeniu porządku prawnego,
• podjęcie inicjatywy powołania Zespołu (komisji) do spraw oznakowania dróg gminnych

publicznych miasta Koła (93 drogi),
• omówienie struktury organizacyjnej Straży Miejskiej w Kole (Komisja wyjazdowa).
2) Zapoznanie się z informacją Komendanta Straży Miejskiej w Kole o:
• stanie bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie miasta,
• realizacji zadań za rok 2018.
3) Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa l porządku

publicznego na terenie miasta za 2018 rok.
4) Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o:
• zagrożeniu powodziowym
• zagrożeniu pożarowym w naszym mieście.
• współpracy z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo naszego miasta.
5) Informacja o utrzymaniu gminnego magazynu przeciwpowodziowego.
6) Bieżąca analiza projektów uchwał na Sesje Rady Miejskiej.
7) Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa

sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej na terenie miasta Koła za 2018 rok.
8) Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na

terenie miasta za rok 2018.
9) Analiza informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
10) Opracowanie wstępnych wniosków do projektu budżetu (do 15 września 2019 roku).
11) Zapoznanie się z informacją Komendanta Straży Miejskiej w Kole o:
• stanie bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie miasta za I półrocze 2019 roku,
• realizacji zadań w I półroczu 2019 roku.
12) Informacja Zespołu do spraw oznakowania dróg gminnych publicznych miasta Koła.
13) Bieżąca analiza projektów uchwał na Sesje Rady Miejskiej.
14) Informacja Powiatowego Urzędu pracy w Kole o stanie bezrobocia w Kole w roku 2019.
15) Informacja o stanie przygotowań do sezonu zimowego dotyczącego dróg w mieście.
16) Wnioski do projektu Budżetu Miasta na 2020 rok.
17) Opracowanie planu Pracy Komisji na rok 2020.
18) Bieżąca Analiza projektów uchwał na Sesje Rady Miejskiej.


