
UCHWAŁA  Nr XXII/132/2012  
 

Rady Miejskiej w Pogorzeli  
z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 
 

w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Pogorzeli na rok 2013. 
 
 
      Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska  
w Pogorzeli uchwala, co następuje: 
 
 
§ 1. Ustala się plan pracy Rady Miejskiej w Pogorzeli na rok 2013 stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 
                                              
§ 2. Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej  
w Pogorzeli oraz Burmistrzowi Pogorzeli. 
 
                                                             
§ 3. Uchwała  wchodzi  w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia  
1 stycznia 2013 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwałę przygotowała: 
Ewa Dorczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

U z a s a d n i e n i e 
 
 

do uchwały Nr XXII/132/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. 
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Pogorzeli na 2013 rok. 

 
 
 
  § 68 Statutu Gminy nakazuje Radzie Miejskiej w Pogorzeli  przyjąć plan 
pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady. W związku z powyższym podjęcie 
uchwały o przyjęciu planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na rok 2013 jest 
konieczne i w pełni uzasadnione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                               Załącznik do uchwały Nr XXII/132/2012  
                                                                                                               z dn. 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia             
                                                                                                               planu pracy Rady Miejskiej na rok 2013 
 

 

PLAN  PRACY  
 

 Rady Miejskiej  
na rok 2013 

 

 
1. Informacja o stanie ładu, bezpieczeństwa publicznego i p.poż. na terenie    

   gminy Pogorzela.  

2. Ocena stanu bezrobocia na terenie gminy Pogorzela i sposoby aktywizacji   

    zawodowej. 

 

I kwartał 

1. Podział nadwyżki budżetowej za 2012 rok. 

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie  

    absolutorium dla burmistrza za 2012 rok. 

3. Przedstawienie informacji o stanie zaawansowania prac związanych  

     z wejściem w życie od 1 lipca 2013 r. ustawy o odpadach. 

 

II kwartał 

1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013 roku. 

2. Działalność szkół i placówek oświatowych, stan przygotowania do nowego     

    roku szkolnego 2013/2014. 

3. Informacja dotycząca stanu zadań oświatowych, w tym o wynikach  

    sprawdzianów i egzaminów za poprzedni rok szkolny. 

 

 

III kwartał 

1. Uchwalenie stawek podatków na 2014 rok. 

2. Uchwalenie budżetu gminy na 2014 rok. 

3. Uchwalenie planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. 

4. Sprawozdanie Komisji Rady z działalności i przedstawienie planów pracy na  

    2014 rok. 

 

 

IV kwartał 

 

Uwaga! W miarę potrzeb wszelkie sprawy związane z aktualną sytuacją społeczną, 

gospodarczą i innymi sprawami dotyczącymi gminy Pogorzela. 

 
 



PLAN  PRACY 
Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa  

na rok 2013 
 

Budżet 
- Analiza i zaopiniowanie wykonania budżetu za rok 2012 – podział nadwyżki budżetowej. 
- Sprawozdanie z działalności Komisji za 2012 rok. 
- Analiza i ocena wykonania budżetu za poszczególne kwartały 2013 roku. 
- Analiza realizacji budżetu jednostek organizacyjnych Gminy podległych Radzie. 
- Ocena stopnia realizacji inwestycji zaplanowanych na 2013 rok. 
- Zapoznanie się i omówienie planowanych inwestycji w nowym roku budżetowym – 2014. 
- Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2014. 
 

Gospodarka 
- Podsumowanie i ocena prac związanych z przebiegiem budowy kanalizacji na terenie miasta  

oraz gospodarka ściekami na terenie Gminy. 
- Ocena zimowego utrzymania dróg, ulic i placów oraz organizacja ruchu drogowego na terenie 

Gminy. 
- Utrzymanie czystości na terenie Gminy – działalność „Komunalnego Związku Gmin Regionu 

Leszczyńskiego” – spotkanie z przedstawicielem. 
- Ochrona zasobów naturalnych na terenie Gminy – spotkanie z przedstawicielami WZIR-u  

w sprawie budowy zalewu Głuchów – Paradów. 
- Gospodarka nieruchomościami na terenie Gminy – stan i perspektywy. 
- Ład przestrzenny –  opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego rejonów 

przeznaczonych pod nowe inwestycje. 
- Zapoznanie się z postępami w realizacji projektów inwestycyjnych na terenie Gminy – 

spotkanie z przedstawicielami firm: DOMREL, ALTUS, BIOSPHERA. 
- Ocena wdrażania Programu Operacyjnego LEADER na terenie Gminy w latach 2008 – 2013. 
- Ocena realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest. 
- Ocena realizacji zadań Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pogorzela. 

Rolnictwo 
- Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa na terenie Gminy Pogorzela – spotkanie  

z przedstawicielami ODR i ARiMR. 
- Zapoznanie się z przebiegiem działalności Izb Rolniczych w 2012 roku oraz z planami na 

2013 rok – spotkanie z wybranymi reprezentantami Gminy do Izby Rolniczej. 
- Stan zdrowotny zwierząt na terenie Gminy, ubój rytualny i z konieczności  - spotkanie  

z przedstawicielami weterynarii. 
- Ocena działalności Spółki Wodnej – utrzymanie rowów śródpolnych oraz zagospodarowanie 

stawów na terenie Gminy – spotkanie z przedstawicielami PZW. 
- Gospodarka Leśna na terenie Gminy – stan i perspektywy, ochrona środowiska, występowanie 

prawnie chronionych gatunków fauny i flory, wyrządzanie szkód przez zwierzynę leśną -
spotkanie z przedstawicielami Lasów Państwowych. 

- Zapoznanie się z nowymi odmianami roślin uprawnych – wyjazd na Dni Pola. 
 

Sprawy bieżące 
1. Opiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej. 
2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności  Komisji Rady. 

 
 
 



PLAN  PRACY 
Komisji Spraw Społecznych  

na rok 2013 
 
 

1. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – zima 2013. 
2. Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta  

i Gminy w Pogorzeli. 
3. Plan organizacji imprez na 2013. 
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie 

gminy – OSP. 
5. Ocena stanu dróg w gminie po sezonie zimowym. 
6. Stan przygotowań do obchodów Dni Ziemi Pogorzelskiej. 
7. Sytuacja finansowa szkół i przedszkoli oraz stan edukacji w gminie: 

 Sprawozdania dyrektorów 
 bezpieczeństwo na terenie jednostek oświatowych 
 plany remontowe 
 stan zatrudnienia i przygotowania przejść na emeryturę 
 propozycje wypoczynku - wakacje 2013. 

8. Konkurs na najlepsze świadectwo maturalne. 
9. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego. 
10. Ocena pracy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

 pomoc osobom najuboższym i potrzebującym 
 bezdomność 

11. Funkcjonowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomani (Działalność Świetlic Środowiskowych). 

12. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2013. 
13. Ocena funkcjonowania monitoringu w mieście. 
14. Ocena stanu czystości ulic, placów i parku oraz targowiska miejskiego. 
15. Stan bezrobocia w gminie. 
16. Opiniowanie zmian do budżetu gminy, projektu budżetu oraz innych projektów 

uchwał. 
17. Plan pracy komisji na 2014r. 
18. Pozostałe sprawy wynikające z bieżącej działalności Rady Miejskiej. 

 
 

 
 
 


