
UCHWAŁA NR V/24/2015

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2015

Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594; z późn. zm.) w zw. z § 23 ust. 1 Statutu Gminy Brzesko przyjętego uchwałą Nr 
VII/39/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie Statutu Gminy Brzesko 
(Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 468, poz. 3091 z późn. zm.)Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się plany pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na 2015 rok stanowiące załączniki od 1 do 5 do 
niniejszej uchwały:

1. Komisji Gospodarki Finansowej;

2. Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa;

3. Komisji Oświaty, Kultury i Sportu;

4. Komisji Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji;

5. Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny;

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIEJSKIEJ W BRZESKU

mgr Krzysztof Ojczyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/24/2015

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Plan pracy komisji Gospodarki Finansowej na rok 2015

Styczeń

1. Przyjęcie planu pracy komisji na 2015 rok.
2. Informacja dotycząca działalności spółki MPK ze szczególnym uwzględnieniem 
sytuacji finansowej – prognoza działalności w 2015r.
3. Przedstawienie informacji przez RPWiK w Brzesku dotyczącej wysokości cen za 
dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków. Perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa 
w świetle rosnącego zapotrzebowania na usługi zmierzające jednocześnie do 
ograniczenia wzrostu cen.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu – przedstawienie wniosków komisji 
Rady Miejskiej w Brzesku na 2015r.

Luty

1. Informacja nt. funkcjonowania BOSiR - wynik finansowy.
2. Informacja dotycząca strategii rozwoju Szkoły Muzycznej – dydaktyka i merytoryka - 
Dyrektor Szkoły, infrastruktura i sprawy finansowe – Gmina.
3. Informacja dotycząca funkcjonowania MOPS – analiza finansowa.

Marzec

1. Informacja dotycząca realizacji inwestycji planowanych w Gminie Brzesko w 2015r. 
Przedstawienie informacji dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
informacji dotyczącej planu przygotowaniu do inwestycji tzw. „Stref Aktywności 
Gospodarczych” odpowiadające zapotrzebowaniom inwestorów.
2. Informacja nt. funkcjonowania BZK – ze szczególnym uwzględnieniem systemu 
gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko
3. Informacja nt. działalności MPEC z uwzględnieniem wyniku finansowego spółki.
4. Informacja o realizacji wpływów do budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych za 
2014r.
5. Przyjecie harmonogramu prac inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic, chodników, 
przystanków, pkt. oświetleniowych.

Kwiecień

1. Informacja o przebiegu i kosztach zimowego utrzymania dróg na terenie miasta 
i gminy Brzesko.
2. Informacja nt. funkcjonowania oświaty w Gminie Brzesko – finansowanie – 
planowane zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych.
3. Ocena realizacji zadań obejmujących sprawy kultury fizycznej i turystyki w tym 
terenów rekreacyjnych i sportowych jako zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Maj

1. Sprawozdanie dotyczące współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez 
organizacje pozarządowe w 2014r.
2. Informacja o wykorzystaniu środków przeznaczonych na realizacje Gminnego 
Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
3. Analiza sprawozdania MOK i PiMBP za 2014 r.

Czerwiec Analiza wykonania budżetu Gminy za 2014r
Lipiec Przerwa Wakacyjna.

Sierpień 1. Informacja o wpływach ze sprzedaży składników majątkowych.
2. Ocena i stan realizacji inwestycji w Gminie Brzesko w 2015r.

Wrzesień
1. Informacja o wykorzystaniu dotacji z programów unijnych i krajowych.
2. Informacja dotycząca wykonania budżetu za I półrocze 2015r. Analiza kosztów 
zadłużenia Gminy.
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3. Informacja Biura Promocji z realizacji działań promocyjno – kulturalnych oraz 
planowanych w bieżącym roku.

Październik
1. Opiniowanie wniosków do budżetu Gminy na 2016 r.
2. Informacja o kosztach remontów i innych zadaniach przeprowadzonych w placówkach 
oświatowych w Gminie Brzesko.

Listopad 1. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na 2016 r.
2. Sprawozdanie z realizacji wniosków Komisji Finansowej za 2015r.

Grudzień Analiza i przyjęcie projektu budżetu na 2016r.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 

W BRZESKU

mgr Krzysztof Ojczyk
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/24/2015

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na rok 2015

Miesiąc Temat
Styczeń 1.Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2015.

2. Informacja RPWiK W Brzesku dotycząca cen wody i ścieków w 2015 r.
3. Informacje na temat działalności MPK oraz omówienie planów na 2015 r.
4. Informacja Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej dotycząca planów działania oraz
możliwości współpracy spółdzielni z Gminą.
5.Sprawy bieżące.

Luty 1. Omówienie sprawozdania MOPS za rok 2014.
2. Analiza sprawozdania z działalności BOSiR ze szczególnym uwzględnieniem stref
płatnego parkowania w Gminie Brzesko.
3.Sprawy bieżące.

Marzec 1. Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2015 r. oraz informacja o
planach przestrzennego zagospodarowania i obszarów przeznaczonych pod „Strefy
Aktywności Gospodarczej”.
2. Informacja dotycząca stawek w ramach systemu gospodarki odpadami.
3.Analiza stanu dróg po okresie zimowym.
4. Przyjęcie harmonogramu prac inwestycyjnych i remontowych dróg, ulic i placów,
przystanków i punktów oświetleniowych.
5. Sprawy bieżące

Kwiecień 1.Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za 2014 r.
2.Ocena wykorzystania obiektów sportowych w Gminie.
3.Sprawy bieżące.

Maj 1. Analiza sprawozdania ze współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez
organizacje pozarządowe.
2. Informacja na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko.
3.Sprawy bieżące.

Czerwiec 1.Ocena funkcjonowania spółek komunalnych na terenie Gminy.
2.Sprawy bieżące.

Lipiec Przerwa wakacyjna
Sierpień 1. Analiza i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

2.Ocena stanu zadłużenia Gminy. Ściągalność opłat i podatków lokalnych.
3.Sprawy bieżące.

Wrzesień 1.Ocena stanu sanitarnego i estetycznego Gminy ze szczególnym uwzględnieniem terenów
zielonych.
2.Informacje o stanie środowiska na terenie Gminy.
3. Sprawy bieżące.

Październik 1.Informacja w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym przedsiębiorcom.
2.Informacja na temat wykorzystania dotacji i programów unijnych.
3.Sprawy bieżące.

Listopad 1.Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na 2016 rok.
2. Sprawy bieżące.

Grudzień 1. Analiza i przyjęcie projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2016.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji i Rady Miejskiej na rok 2016.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/24/2015

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2015

Miesiąc Temat
Styczeń 1.Zapoznanie się z informacją na temat działalności Okocimskiego Klubu Sportowego i możliwości 

współpracy z Gminą Brzesko.
2.Analiza działalności Publicznej Szkoły Muzycznej w Brzesku w roku szkolnym 2013/2014 – 
plany rozwoju i dalszego funkcjonowania tej placówki – wizja lokalna.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Luty 1.Zapoznanie się z informacją na temat wykorzystania budynków obecnych i byłych placówek 
oświatowych Gminy Brzesko i ewentualnych potrzebach lokalowych tych placówek.
2.Analiza sprawozdania z funkcjonowania BOSiR w Brzesku za rok 2014. Plany i zamierzenia na 
rok 2015.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Marzec 1.Przedstawienie informacji o realizowanych i planowanych inwestycjach i remontach w Brzeskich 
Placówkach Oświatowych w roku 2015.
2. Zapoznanie się z informacją na temat działalności organizacji młodzieżowych działających na 
rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Brzesko.
3.Analiza stanu organizacji i potrzeb publicznych przedszkoli Gminy Brzesko pod względem 
zapewnienia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym – z udziałem dyrektorów 
przedszkoli.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Kwiecień 1.Analiza stanu organizacji i funkcjonowania publicznych przedszkoli, szkół podstawowych 
i gimnazjów w Gminie Brzesko - ocena ewentualnych propozycji lub potrzeb zmian 
organizacyjnych.
2.Ocena stanu sportu, działalności klubów sportowych i wykorzystania obiektów sportowych 
w Gminie Brzesko w 2015 r.
3.Analiza wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe oraz zapoznanie się 
z przydziałem dotacji na ich działalność w roku 2015, realizacja Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Maj 1.Ocena stanu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Gminy Brzesko.
2.Analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za rok 2014.
3.Zapoznanie się z informacją na temat działalności niepublicznych przedszkoli otrzymujących 
dotację z Gminy Brzesko.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Czerwiec 1.Zapoznanie się z informacją na temat form planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży 
w okresie wakacji w Gminie Brzesko.
2. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Brzesko.
3.Analiza wykonania Budżetu Gminy za rok 2014.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Lipiec Przerwa wakacyjna
Sierpień 1.Zapoznanie się z informacją na temat przygotowania Brzeskich Placówek Oświatowych do pracy 

w roku szkolnym 2015/2016.
2.Analiza wykonania budżetu Gminy Brzesko za pierwsze półrocze 2015 r.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Wrzesień 1.Analiza stanu funkcjonowania i potrzeb publicznych szkół podstawowych Gminy Brzesko – 
z udziałem dyrektorów szkół.
2.Ocena pracy świetlic osiedlowych i wiejskich na terenie Gminy Brzesko.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
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Październik 1. Zapoznanie się z informacją na temat stanu realizacji inwestycji i remontów w przedszkolach, 
szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Brzesko - wizja lokalna.
2. Analiza stanu funkcjonowania i potrzeb publicznych gimnazjów w Gminie Brzesko – z udziałem 
dyrektorów gimnazjów.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Listopad 1. Analiza proponowanych stawek podatków lokalnych na rok 2016 w Gminie Brzesko.
2. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Brzesko za rok 
szkolny 2014/2015.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Grudzień 1.Analiza projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2016 ze szczególnym uwzględnieniem
propozycji z zakresu oświaty, kultury i sportu.
2. Analiza funkcjonowania Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok.
4.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIEJSKIEJ W BRZESKU

mgr Krzysztof Ojczyk

Id: BB6F12CF-8E88-42AF-B943-AC84B3B334FF. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/24/2015

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Plan pracy Komisji Spraw Obywatelskich, Porządku Publicznego i Promocji na rok 2015

Miesiąc Temat
Styczeń 1.  Przyjęcie planu pracy Komisji SOPPP na rok 2015.

2. Informacja RPWiK w Brzesku w temacie wysokości cen za dostarczanie wody
i odprowadzenie ścieków na rok 2015.
3. Informacja Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku na temat planów działania
Spółdzielni oraz przedstawienie możliwości podjęcia współpracy z Gminą Brzesko.
4. Bieżąca analiza działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej oraz
omówienie planów na 2015r.
5. Informacje nt. możliwości pozyskania środków pozabudżetowych, w tym z środków 
ministerialnych i funduszy unijnych przez Gminę Brzesko i jednostki podległe.
6. Informacje nt. obiektów użyteczności publicznej nt Gminy Brzesko (aktualny stan, potrzeby 
inwestycyjne).
7.  Sprawy bieżące.

Luty 1.Sprawozdanie z funkcjonowania BOSiR w Brzesku ze szczególnym uwzględnieniem
Stref Płatnego Parkowania w Gminie Brzesko.
2. Informacja nt. planowanych działań promocyjno – kulturalnych w 2015 r., oraz informacje nt 
przygotowań Gminy Brzesko do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. (oferta 
turystyczna).
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – możliwości wsparcia organizacyjnego dla NGO 
na trenie Gminy Brzesko, aktualny stan współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez 
organizacje pozarządowe.
4.  Sprawy bieżące.

Marzec 1. Ocena przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2015 wraz z informacją nt. 
planów przestrzennego zagospodarowania Gminy i obszarów przeznaczonych pod tzw. ”Strefy 
Aktywności Gospodarczej”.
2. Bieżąca informacja nt. obowiązujących stawek w ramach systemu gospodarowania
odpadami w Gminie Brzesko.
3. Analiza stanu dróg po okresie zimowym. Przyjęcie harmonogram prac inwestycyjnych
i remontowych dróg, ulic i placów, przystanków i punktów oświetleniowych ustalony na
podstawie przeglądu po okresie zimowym.
4. Jednostki pomocnicze gminy – aktualne potrzeby, plany odnowy miejscowości.
5. Sprawy bieżące

Kwiecień 1.  Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2.  Rozwój oferty turystycznej Gminy Brzesko (analiza potencjału, kierunki działania)
3. Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2014 oraz zamierzenia na
rok 2015. Informacja Kierownika Biura Promocji UM na temat działalności wydziału.
4. Wsparcie funkcjonowania jednostek OSP w Gminie Brzesko. Wizja lokalna w jednostkach 
OSP. Informacja nt. programu Małopolskie Remizy 2015.
5.  Sprawy bieżące.

Maj 1.  Analiza sprawozdania funkcjonowania MOK i PiMBP za 2014 r.
2.  Zapoznanie się z ofertą Dni Brzeska 2015.
3.  Sprawozdanie z działalności Policji, Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej - informacja 
o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2014 r. Informacje nt. stanu zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych.
4.  Sprawy bieżące.

Czerwiec 1.  Informacja na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji w Gminie 
Brzesko.
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2. Ocena funkcjonowania spółek komunalnych na terenie Gminy Brzesko.
3. Targowisko miejskie – aktualny stan, potrzeby bieżące.
4. Współpraca z organizacjami skupiającymi brzeskich przedsiębiorców – potrzeby, kierunki 
współpracy.
5.  Sprawy bieżące.

Lipiec Przerwa wakacyjna
Sierpień 1.  Ocena systemu gospodarki odpadami, działającym w Urzędzie Miejskim w Brzesku za 

rok 2014.
2. Aktywność społeczna mieszkańców – programy wsparcia rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego w Gminie Brzesko – Młodzieżowa Rada Gminy, Młodzieżowe Rady Sołeckie 
i Osiedlowe.
3. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego
2015/2016
4.  Sprawy bieżące.

Wrzesień 1. Analiza realizacji wniosków Komisji SOPPP za I półrocze 2015 r.
2. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym uwzględnieniem 
terenów zielonych.
3. Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy Brzesko.
4.  Sprawy bieżące.

Październik 1.  Informacja na temat planowanych działań promocyjno-kulturalnych w 2016 r.
2. Działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym
przedsiębiorcom.
3. Bieżąca informacja na temat wykorzystywania dotacji i programów unijnych – plany związane 
z naborami na rok 2016.
4. Cmentarze i miejsca pamięci narodowej – aktualny stan, potrzeby remontowe
5.  Sprawy bieżące.

Listopad 1.  Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na 2015 rok.
2.  Informacje na temat wsparcia osób w trudnej sytuacji finansowej w okresie zimowym.
3.  Sprawy bieżące.

Grudzień 1.  Analiza i przyjęcie projektu budżetu Gminy Brzesko na rok 2016.
2.  Przyjęcie planu pracy Komisji i Rady Miejskiej na rok 2016.
3. Podsumowanie prac Komisji Spraw Obywatelskich, Promocji i Porządku Publicznego za rok 
2015.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIEJSKIEJ W BRZESKU

mgr Krzysztof Ojczyk
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/24/2015

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Plan pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny na rok 2015

Miesiąc Tematyka
styczeń Plan pracy i sprawy bieżące

luty Działalność MOPS

marzec Stan sanitarno-epidemiologiczny miasta i gminy , stan sanitarno-higieniczny budynków 
socjalnych i użyteczności publicznej /SANEPID/

kwiecień Opieka medyczna w szkołach , profilaktyka zdrowotna w szkołach, dożywianie dzieci 
i młodzieży ,opieka nad dziećmi w przedszkolach . Prognozy demograficzne na najbliższe lata 
Wydział EKiS , MOPS, SPZOZ, Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

maj Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Zagrożenie związane z dostępem do narkotyków młodzieży w Gminie Brzesko, działania 
w zakresie profilaktyki narkomani,

czerwiec Opieka senioralna w gminie. Formy wsparcia socjalnego – MOPS, działalność  organizacji 
i stowarzyszeń na rzecz osób starszych/UTW, organizacje pozarządowe/

lipiec przerwa wakacyjna
sierpień Problemy ochrony środowiska i realizacja Programu Ochrony Środowiska w Gminie Brzesko na 

lata 2011-2014
wrzesień 1. Funkcjonowanie SPZOZ , ocena stanu zdrowotności i opieki medycznej.

2. Wnioski do budżetu w zakresie  będącym przedmiotem działalności komisji.
październik Problemy przemocy w rodzinie i działalność w tym zakresie MOPS i innych instytucji 

działających na rzecz rodziny. Realizacja ustawy o pieczy zastępczej
Realizacja programu Rodzina 3+.

listopad Działalność organizacji pozarządowych z terenu gminy Brzesko zajmujących się zdrowiem, 
rodziną , osobami niepełnosprawnymi,

grudzień Opiniowanie budżetu, przyjecie planu pracy na rok następny.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIEJSKIEJ W BRZESKU

mgr Krzysztof Ojczyk
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