Uchwała nr XIII/122/2020
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 stycznia 2020 roku
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej na 2020 rok.

Na podstawie art.18 ust.1 i art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 63 i § 90 Statutu
Gminy Poniec, Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje :
§ 1. Ustala się plan pracy Rady Miejskiej w Poniecu na 2020 rok, stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zatwierdza się plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Poniecu na 2020 rok,
stanowiące załączniki nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie ze statutem Gminy Poniec i ustawą o Samorządzie Gminnym, Rada Miejska
oraz Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy, tak więc przyjęcie niniejszej
uchwały jest w pełni uzasadnione.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/122/2020
z dnia 29 stycznia 2020 roku.

Plan pracy Rady Miejskiej w Poniecu na 2020 rok
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady i komisji na 2020 rok.
2. Wysłuchanie informacji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy
Poniec.
3. Informacja dotycząca działalności jednostek i zakładów budżetowych Gminy Poniec.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Poniec za 2019 rok oraz
podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z tego tytułu dla Burmistrza Ponieca.
5. Wysłuchanie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół
i przedszkoli w Gminie Poniec.
6. Wysłuchanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Poniec w roku
szkolnym 2019/2020.
7. Wysłuchanie informacji z wykonania budżetu za okres I półrocza 2020 roku.
8. Wysłuchanie informacji nt. realizacji inwestycji na terenie gminy oraz wstępne
rozpoznanie potrzeb jednostek pomocniczych w tym zakresie na 2021 rok –
posiedzenie wyjazdowe.
9. Dokonywanie zmian budżetu i w budżecie na 2020 rok – według potrzeb.
10. Informacja KZGRL z realizacji zadań na odcinku gospodarki odpadami na terenie
Gminy Poniec.
11. Rozwiązywanie bieżących problemów w ramach kompetencji w zależności
od potrzeb.
12. Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2021 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poniec na 2021 rok.

Przewodniczący Rady
/-/ Jerzy Kusz

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/122/2020
z dnia 29 stycznia 2020 roku.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

1. Omówienie i przyjęcie materiałów na poszczególne sesje Rady Miejskiej w Poniecu,
w szczególności projektów uchwał.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 wraz z opinią
RIO o tym sprawozdaniu i informacja o stanie mienia.
3. Analiza działalności Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.
4. Analiza działalności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu.
5. Analiza wykorzystywania funduszy sołeckich.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2021 rok.
7. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2021 – 2032.
8. Pozyskanie środków zewnętrznych przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne
Gminy.

Przewodnicząca komisji
/-/ Łucja Markowska

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/122/2020
z dnia 29 stycznia 2020 roku.

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej, Budżetu i Rolnictwa na 2020 rok

1. Omówienie i przyjęcie materiałów na poszczególne sesje Rady Miejskiej w Poniecu,
w szczególności projektów uchwał.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 wraz z opinią
RIO o tym sprawozdaniu i informacja o stanie mienia.
3. Analiza działalności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu.
4. Analiza działalności klubu sportowego Piast Poniec oraz stowarzyszeń działających na
terenie Gminy Poniec.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2021 rok.
6. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2021 – 2032.

Przewodniczący komisji
/-/ Stanisław Machowski

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIII/122/2020
z dnia 29 stycznia 2020 roku.

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia Spraw
Socjalnych i Obywatelskich na 2020 rok.

1. Omówienie i przyjęcie materiałów na poszczególne sesje Rady Miejskiej w Poniecu,
w szczególności projektów uchwał.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 wraz z opinią
RIO o tym sprawozdaniu i informacja o stanie mienia.
3. Analiza działalności klubu sportowego Piast Poniec oraz stowarzyszeń działających na
terenie Gminy Poniec.
4. Wizytacja placu budowy świetlicy wiejskiej w Sarbinowie.
5. Stan obiektów oświatowych w Gminie – wizytacja.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2021 rok.
7. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy na lata 2021 – 2032.

Przewodniczący Komisji
/-/ Piotr Jańczak

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIII/122/2020
z dnia 29 stycznia 2020 roku.

Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok.

1. Bieżąca analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 r.
3. Wykonanie inwestycji ujętych w budżecie Gminy Poniec w 2020 r.
4. Zaopiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 r.
5. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na 2021 r.

Przewodniczący Komisji
/-/ Tadeusz Twardy

