UCHWAŁA NR III/14/2014
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013r. poz. 594; z późn. zm.) oraz §5, ust.2 Regulaminu Rady Miejskiej w Brzesku stanowiącego
załącznik nr 5 do Statutu Gminy Brzesko zatwierdzonego uchwałą Nr VII/39/2007 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj.Małop. z 2007 r. Nr 468, poz.3091 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Brzesku na 2015 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W BRZESKU
mgr Krzysztof Ojczyk
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Załącznik do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Styczeń

1. Informacja RPWiK w Brzesku w temacie wysokości cen za dostarczanie wody
i odprowadzenie ścieków na rok 2015.
2. Informacja Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Brzesku na temat planów działania
Spółdzielni oraz przedstawienie możliwości podjęcia współpracy z Gminą Brzesko.
3. Bieżąca analiza działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej oraz
omówienie planów na 2015r.
4. Bieżąca informacja na temat wykorzystywania dotacji i programów unijnych.

Luty
1.Sprawozdanie z funkcjonowania BOSiR w Brzesku ze szczególnym uwzględnieniem
Stref Płatnego Parkowania w Gminie Brzesko.
2. Omówienie sprawozdania z funkcjonowania MOPS za okres 2014 r.
3. Informacja nt. planowanych działań promocyjno – kulturalnych w 2015 r.

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.

Kwiecień
1. Ocena stanu sportu i wykorzystania obiektów sportowych w gminie.
2. Analiza funkcjonowania oświaty w Gminie Brzesko.
3. Współpraca z miastami partnerskimi – podsumowanie roku 2014 oraz zamierzenia na
rok 2015.
Maj

1. Roczna analiza sprawozdań z działalności MOK i PiMBP za rok 2014.
2. Sprawozdanie z działalności Policji i Straży Pożarnej - informacja o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego za 2014 r.
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3. Informacja nt. aktualnej sytuacji na rynku pracy w Gminie Brzesko.
4.Analiza sprawozdania ze współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez
organizacje pozarządowe.
5. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2015 r.
Czerwiec

1. Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji
w Gminie Brzesko.
2. Ocena funkcjonowania spółek komunalnych na terenie Gminy Brzesko.

lipiec

PRZERWA WAKACYJNA

Sierpień

1. Analiza i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku. Ocena stanu zadłużenia
Gminy. Stan ściągalności podatków i opłat lokalnych.
2. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego
2015/2016.

Wrzesień

1. Funkcjonowanie SP ZOZ w Brzesku. Ocena stanu zdrowotności mieszkańców i opieki
medycznej na terenie miasta.
2. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta Brzeska ze szczególnym
uwzględnieniem terenów zielonych.
3. Informacja o stanie środowiska na terenie Gminy Brzesko.

Październik

1. Działalność Gminy Brzesko w zakresie pozyskiwania inwestorów i pomocy lokalnym
przedsiębiorcom.
2. Bieżąca informacja na temat wykorzystywania dotacji i programów unijnych.

Listopad

1. Analiza propozycji stawek podatków lokalnych na 2016 rok.
2. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 w tym
o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez gminę.

Grudzień

1. Analiza i przyjęcie projektu budżetu Gminy Brzesko na 2016 r.
2. Przyjęcie planów pracy Komisji i Rady Miejskiej na rok 2016 r.
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