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Uchwała Nr XXXIII/200/09	  				
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 28  stycznia 2009 roku



w sprawie przyjęcia planów pracy  stałych komisji Rady Miejskiej na 2009 rok. 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759,  Dz. U. z 2005 roku  Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, Dz. U. z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)
 Rada Miejska uchwala :

§ 1

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów Rady Miejskiej 
w Korfantowie:

Termin Komisji
Tematyka Komisji

         styczeń
	Przygotowanie planu pracy Komisji na 2009 rok.

Zaopiniowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RM.

  luty  
	 Zaopiniowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korfantów na lata 2009- 2015.

Zaopiniowanie  projektu uchwały  w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów.
Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RM.

kwiecień 
	Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2008 rok.

Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RM.

maj 
	Ocena postępu prac inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Korfantów.
	Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RM.
czerwiec

	Zapoznanie się z oceną stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Korfantów. 

Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RM.

wrzesień  

	 Zapoznanie się z informacją Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2009 roku.
	 Zaopiniowanie zmian wprowadzonych  w Strategii Rozwoju Gminy Korfantów  do 2015 roku.
	Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RM.



październik  2009r.
	 Zapoznanie się z informacją Burmistrza Korfantowa 
z weryfikacji sieci dróg gminnych.
	Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Korfantowa dotyczącego sprzedaży nieruchomości gminnych za III kwartały 2009 roku.
	Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RM.


listopad  2009 r. 
	Zapoznanie się z  informacją nt. realizacji ,,Programu uporządkowania stanu gospodarki wodociągowej Gminy Korfantów w latach 2007-2013”.
	Zaopiniowanie  wysokości stawek podatków na 2010 rok.
	Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RM.



grudzień  2009 r.
	 Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok.
	Zaopiniowanie projektów uchwał na sesje RM. 




§ 2

Plan pracy Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych Rady Miejskiej 
w Korfantowie:

termin
tematyka posiedzenia
styczeń
	Opracowanie planu pracy Komisji na 2009 rok. 
	Przyjęcie informacji Burmistrza Korfantowa 
z realizowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz analiza sprawozdania Burmistrza 
z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów społecznych.
	Zaopiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki
 i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2009 rok.
	Zaopiniowanie projektów uchwał o zamiarze likwidacji szkół podstawowych w: Gryżowie, Rzymkowicach 
i szkoły filialnej w Puszynie.
	Zaopiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję RM.


luty
	Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie.

 Informacja na temat mieszkaniowego zasobu   gminy.
	Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RM.



marzec 
	Ocena przebiegu realizacji programu ,,odnowa wsi” 
w Gminie Korfantów za 2008 rok. Przedstawienie wniosków ze  sprawozdawczości programu. Informacja na temat środków pozyskanych przez sołectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 


kwiecień
	Analiza sprawozdania Burmistrza Korfantowa 
z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2008 rok.
	Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RM.
	Zapoznanie się sprawozdaniem Burmistrza Korfantowa
 z realizacji uchwały Nr XV/87/07 Rady Miejskiej
 w Korfantowie z dnia 30 października 2007 roku
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007-2011.


maj
	Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Korfantowa z realizacji uchwały Nr IX/66/95 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 29 września 1995 roku 
w sprawie głównych kierunków rozwoju kultury, sportu
 i rekreacji w Gminie Korfantów do 2010 roku.
	Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie m.in.:

	Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym;
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających 
z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków
 i sposobu ich przyznawania;

likwidacji szkół  podstawowych w: Gryżowie, Rzymkowicach i  szkoły filialnej w Puszynie.

czerwiec
	Informacja na temat oceny stanu bezpieczeństwa, porządku  publicznego i ochrony przeciwpożarowej 
w Gminie Korfantów.
	Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RM      m.in.: w sprawie  nadania tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta    Korfantów” oraz „Zasłużony dla Gminy Korfantów.



wrzesień
	Zapoznanie się ze stanem gminnych  placówek oświatowych – wizytacja terenowa.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RM.

październik

	Zapoznanie się ze stopniem realizacji uchwały 
Nr XVII/125/04 Rady Miejskiej w Korfantowie 
 z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie oceny funkcjonowania sieci szkół i przedszkoli w Gminie Korfantów.
	Zaopiniowanie projektów uchwał na sesje RM.


listopad
	Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.
	Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RM.


grudzień
	Dokonanie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Korfantowa. 

Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok.
	Zaopiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję RM.



§ 3

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej 
w Korfantowie:


termin
tematyka posiedzenia
styczeń
	Opracowanie  planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej 
w Korfantowie  na 2009 rok.
	Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RM.


luty
	Ocena przebiegu realizacji programu ,,odnowa wsi” 
w Gminie Korfantów za 2008 rok. Przedstawienie wniosków ze  sprawozdawczości programu.
	Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RM.



marzec

	Problematyka ,,dzikich” wysypisk śmieci w Gminie Korfantów.

kwiecień
	Analiza sprawozdania Burmistrza Korfantowa
 z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2008 rok.

Zaopiniowanie projektów uchwał na sesje RM.

maj
	Podsumowanie działalności Gminnej Spółki Wodnej  
w Korfantowie za 2008 rok  i przedstawienie proponowanych zadań do wykonania w 2009 roku.

Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RM.

czerwiec

	Informacja na temat oceny stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej 
w Gminie Korfantów.

Zaopiniowanie projektów uchwał na sesje RM.

wrzesień
	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Korfantów do 2015 roku.

Dokonanie aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska  i Gminnego Programu Gospodarki Odpadami.
	Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RM.

październik
	Możliwość pozyskania środków przez wsie 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
	Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RM.


listopad
	Gospodarka odpadami- w świetle nowych przepisów ustawy.
	Zaopiniowanie projektów uchwał na sesje RM.


grudzień
	Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok.

Zaopiniowanie pozostałych projektów uchwał na sesję RM.




§ 4

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie:

termin
tematyka posiedzenia
styczeń
	Opracowanie  planu pracy Komisji Rewizyjnej
 w Korfantowie.
	Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RM.


luty
	Kontrola środków wydatkowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w 2008 roku.
	Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RM.  


marzec
	Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2008 rok po stronie dochodów 
i wydatków. 


kwiecień 
	Przygotowanie opinii dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat sprawozdania Burmistrza Korfantowa z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2008 rok.



kwiecień

	Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RM.


maj
	Kontrola wydatków remontowo-inwestycyjnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie.
	Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RM.


czerwiec 
	Zapoznanie się z oceną stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Korfantów. 

Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RM.
wrzesień
	Kontrola stopnia wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2009 roku.
	Zaopiniowanie projektów uchwał na sesje.


październik
	Kontrola ściągalności opłat za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków za III kwartały 2009 roku.
	Zaopiniowanie projektów uchwał na sesje RM.


listopad
	Kontrola wybranych  projektów zrealizowanych w 2009 roku w ramach programu ,,Odnowa wsi 
w województwie opolskim”- wizytacja terenowa.

Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RM.

grudzień
	Analiza projektu budżetu Gminy Korfantów na 2010 rok.
	Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RM.



§ 5

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym komisji Rady Miejskiej.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


	    							             Przewodniczący:                                                                             								         /-/ Jan Oleksów





