Uchwala Nr XIV/64I15
Rady Miejskiej w Surazu

z dnia 28 grudnia 2015r
w sprawie zatwierdzenia planriw pracy Rady Miejskiej w Suratu i stalych Komisji Rady

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1515) oraz $ 6l ust.l zalqcznika do Uchwaly Nr XXXV151/13 Rady
Miejskiej w Surazu z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sura2
uchwala sig, co nastgpuje:
⌒

$1. Zatwierdza sig przedstawione przez przewodniczEcego Rady Miejskiej i stale Komisje
Rady Miejskiej w Surazu plany pracy na 2016 r., stanowi4ce zalqcznik nr 1, 2,3 do niniejszej

uchwaly.
$2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

PrzewodniczaCy Rady Mieisklel
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Zal4cznik Nr 1
do Uchwaly Nr XIV/64/15
Rady Miejskiej w Surazu
z dnia 28 grudnia 2015r.

PLAN PRACY
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU NA 2016 ROK

Tematvka

Termin

Sprawozdanie z wysokoSci Srednich wynagrodzeri
nauczycieli na poszczeg6lnych stopniach awansu
zawodowego w szkolach prowadzonych przez Gming
za20l5r.
Sprawozdanie z dzialalnoSci Gminnej Komisji
Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych oraz
Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Suraz za rok
Suraz

2.

うＤ

4.

5.

I kwartal
6.

7.

8.

9.

10.

2015.
Sprawozdanie z dzialalnoSc i Miej sko-Gminnego OSrodka
Kultury w Surazu za20l5r.
Sprawozdanie z dzialalnoSci Miejsko- Gminnego
Osrodka Pomocy Spolecznej w Surazu za20l5r.
PrzedloZenie informacji dotycz4cej analizy stanu
gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z art.3 ust.2
pkt.10 ustawy z dnia l3 wrzeSnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gminach lDz. U. z
2013r. poz. 1399 z p62n. zm.l i ocena windykacji za
odbi6r odpad6w komunalnych
Om6wienie spraw zwiqzanych z funduszem soleckim
w 2015r. i stanowisko Rady w sprawie wyodrgbnienia
funduszu soleckiego na 2077r.
Infbrmacja Burmistrza z realizacji uchwal podjgtych
przez Radg Miejsk4 w Surazu w 2015 r.
S prawo zda nie z dzialalno Sc i Kom i sj i Re wi zyj nej
i Komisji ds. Gospodarki i Budzetu za 2015r.
Om6wienie spraw zwi1zanych z wysokoSci4 koszt6w
zimowego utrzymania dr6g i om6wienie harmonogramu
napraw dr6g i ulic.
Podjgcie uchwaly ustalenia na rok bud2etowy 2016planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkolach prowadzonych
przez Gming Suraz.

Uwaqi

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
2.

3.

4.

H kwartal

2.

3.

III kwartal

wraz

ze

sprawozdaniem z wykonania budzetu gminy 2a2015r.
Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Sura2a.
Ocena stanu bezpieczeflstwa. porz4dku publicznego
i zabezpie czenia przeciwpoZarowe go na te re n i e G rn i ny.
Ocena inwestycji gminnych wykonanych w 2015r. i w I
kwartale 2016.
Sprawozdanie z realizacji gminnego programu
wsp6lpracy Gminy Suraz z organizacjami
pozarzEdowymi oraz innymi podmiotami oraz innymi
podmiotami prowadz4cymi dzialalnoSi po2ytku
publicznego i o wolontariacie z roku 2015.
Informacja dotyczEca stawek czynszl za lokale
mieszkalne i informacja o wysokoSci czynszu za lokale
uZytkowe oraz zlohenie informacji dotyczqcej gospodarki
mieszkaniowei na terenie gminy Suraz.
Sprawozdanie z wykonania budzetu gminy za I pohocze
2016.
Ocena przygotowania plac6wek oSwiatowych do roku
szkolnego 201612017
Zapoznanie sig z kosztami dotyczqcymi zu2ycia energii
elektrycznej za oSwietlenie uliczne i budynki
u2ytecznoSci publicznej.
Zapoznanie sig z dokumentacj4 przetarg6w publicznych
na zbycie nieruchomoSci gminnych oraz z dokumentacj4
zam6wief publicznych dotycz4cych inwestycji
gminnych.

つ４

l. Podjgcie uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu gminy
na20l7r.
Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Surazu na
3.

4.

IV kwartal
5.

6.

7.

2017r.
Podjgcie uchwal w sprawie podatk6w i oplat lokalnych na
2017 r. (podatek rolny, leSny. od nieruchomoSci. od
Srodk6w transportowych)
Infbrmacja Burmistrza Suraza i Przewodniczqcego Rady
Miejskiej w Surazu o zlohonych oSwiadczeniach
maj4tkowych
Podjgcie uchwaly w sprawie przyjgcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w
Alkoholow y ch or az Przec iwdzialania N arkorn ani i
w Gminie Suraz na20l7r.
Infbrmacja o stanie realizacji zadah oSwiatowych.
w tym o wynikach sprawdzian6w i egzaminu za rok
szkolny 201512016.
Program wsp6lpracy Gminy Suraz z orgarizacjami
pozarz4dowymi oraz innymi podmiotami prowadz4cymi

dzialalnoSi poZytku publicznego
2017.

i

wolontariacie na rok

w

sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodg i zbiorowe odprowadzanie
Sciekow (analiza koszt6w bgd4cych podstaw4 do

Podjgcie uchwaly

9.

opracowania taryf).
Informacja o realizacji ustawy o utrzymaniu czystoSci
u na terenie uminy Suraz.
1

II. Realizacja innych

zadan zleconych przez Radg Miejsk4
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Za10cznik Nr 2

do Uchwaly XIV/64/15
Rady Miaskitt w sura2u
z dnia 28 gmdnia 2015r.

PLAN PRACY
KOⅣ IISJI REヽ VIZYJNEJ NA 2016 ROK
Termin

Tematvka
1

2

3.

Sprawozdanie z dzialalnoSci Komisji za20l5r-

Kontrola wydatk6w zwiqzanych z

zimowym
utrzyrnaniem dr6g i lustracja stanu dr6g na terenie Gminy
Suraz po sezonie zimowym.
Ocena windykacji podatk6w i oplat lokalnych za 2015r.
oraz zapoznanie siE z infbrmacj4

w
4.

5.

I kwartal
6.

przedmiocie umorzefl. iloSci dlu2nik6w, kwoty

za20l5r.

Zapoznanie sig ze stawkami czlr,Szu za lokale mieszkalne
i wysokoSciq czynszu za lokale uzytkowe oraz zlozenie

informacji dotycz4cej gospodarki mieszkaniowej
8.

9.

ν

zadluzenia i podej m owani e c zynno Sc i e gzek uc yj ne
i uzyskane efekty.
Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji Rozwi4zywania
Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzialania
Narkomanii w Gminie Suraz zarok2015.
Projekt uchwaly w sprawie ustalenia na rok bud2etowy
2016- planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach
prowadzon y ch przez Gming Suraz.
Sprawozdanie z wysokoSci Srednich wynagrodzefi
nauczycieli na poszczeg6lnych stopniach awansu
zawodowego w szkolach prowadzonych przez GminE
SuraZ

7.

Uwasi

na

terenie gminy Sura2.
Om6wienie spraw zwi4zanych z funduszem soleckim w
2015r. i stanowisko Komisji w sprawie wyodrgbnienia
funduszu soleckiego na 2077 r.
Zapoznanie sig z windykacj4 naleznoSci za odbi6r
odpad6w komunalnych od mieszkaric6w 2a2015r.

‐

つ４

3.

II klvartal

4.

5.

6.

7.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie wykonania budzetu gminy
za2015 r. oraz sporz4dzenie wniosku
w sprawie absolutorium Burmistrzowi Suraza.
Sprawozda nie z dzialal noSc i Miej sko-Gm inne go Osrodka
Pomocy Spolecznej w Surazu 2a2015r.
i kontrola wydatk6w w Osrodku za 2015r. i I kwartal
2016r.
Sprawozdanie z dzialalnoSci Miej sko-Gminnego Osrodku
Kultury w SuraZu 2a2015r. i kontrola wydatk6w Osrodka
za20l5r. i I kwartal2016r
Informacj a o prowadzonych inwestycj ach gminnych,
w t}rm kontrola wydatk6w w tyn zakresie.
Kontrola wydatk6w przeznaczonych na oSwiatg za20l5r.
i I kwartal 2016r.
Zapoznanie sig z windykacj4 nale2noSci za odbi6r
odpad6w komunalnych od mieszkaflc6w za I kwartal
2016r.
S prawozda nie z r ealizacj i pro gram u wsp6lprac y
z organizacjami pozarzEdov,rymi oraz innymi
uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepis6w
ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie zarok2015.

Infbrmacja
つ４

3.

5.

IⅡ

kwartal
6.

8.

z

realizacji budzetu gminy

za

I

p6lrocze

2016r.

o stypendiach socjalnych i zasilkach
szkolnych.
Kontrola wydatk6w w dziale administracj a publiczna za I
p6lrocze 2016r.
Kontrola wydatk6w przeznaczonych na oSwiatg
w rozbiciu naposzczeg6lne jednostki za I p6lrocze 2016r.
Kontrola Srodk6w finansowych za wydane zezwolenia na
sprzeda? napoj6w alkoholowych zal p6lrocze 2016r.
Zapoznanie siQ z windykacj4 naleznoSci za odbi6r
odpad6w komunalnych od mieszkaric6w za II kwartal
2016r.
Przedstawienie propozycji i sfbrmulowanie wniosk6w do
budzetu Gminy na20l7r.
Przebieg prac inwestycyjnych w roku 2016 - ewentualne
posiedzenie wyjazdowe.
Informacja

w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodE i zbiorowe odprowadzanie

Projekt uchwaly

Sciek6w (analiza kosztriu, bgd4cych podstaw4

IV kwartal

2.
3.

opracowania taryf).
Projekty uchwal dotycz4ce podatkclw i oplat lokalnych
2017 r.
Opiniowanie projektu budzetu gminy na 2017 r

do

４
５

6.

7.

8.

Ustalenie planu pracy na2017 rok.
Ocena realizacji zadan wynikajqcych z ustawy
o utrzymaniu czystoSci i porz4dku na terenie gminy Suraz
i zapoznanie sig z windykacj4 naleznoSci za odbi6r
odpad6w komunalnych od mieszkaric6w za III kwartal
2016r.
Informacja o stanie realizacji zadah oSwiatowych.
w tym o wynikach sprawdzian6w i egzaminu za rok
szkolny 201512016.
Program wsp6lpracy Gminy Suraz z organizacjami
pozaru4dovnrymi oraz innymi podmiotami prowadz4cymi
dzialalnoSi po21'tku publicznego
i wolontariacie na rok2017.
Informacja o realizacji uchwal Rady Miejskiej
powzigtych w 2016r.

V

W zaleinoSci od potrzeb:
1. Rozpatrywanie skarg i wniosk6w w zakresie objgtych wlaSciwoSciami Komisji.
2. Rozpatrywanie projekt6w uchwal dotyczqcych spraw bie24cych i bqd4cych
przedmiotem pracy Komisji.
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ZalaCZnik Nr 3

do Uchwaly Nr XIV/64/15
Rady Miaskitt w sura2u
z dnia 28 grudnia 2015r.

PLAN P
KOMISJI DS.GOSPODARKI
Termin

RACY
I BUDZETU NA 2016 ROK

Tematvka

l.

2.

3.

4.
5.

6.
I kwartal

Sprawozdanie z dzialalnoSci Komisji za20l5r.
Om6wienie spraw zwiqzanych z tunduszem soleckim
w 2015 r., i stanowisko Komisji w sprawie wyodrEbnienia
funduszu soleckiego na 2017 r.
Sprawozdanie z dzialalnoSci Komisji Rozwi4zywania
Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzialania
Narkomanii w Gminie Suraz zarok 2015.
Analiza koszt6w zimowego utrzymania dr6g
i opracowanie harmonogramu remont6w ulic i drog
dojazdowych do p6l.
Projekt uchwaly w sprawie ustalenia na rok budzetowy
2016- planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach
prowadzon y ch przez Gming S uraZ.
Sprawozdanie z wysokoSci Srednich wynagrodzeri
nauczycieli na poszczeg6lnych stopniach awansu
zawodowego w szkolach prowadzonych przez Gming
SuraZ

7.

za20l5r.

Zapoznanie sig windykacj4 nale2noSci za odbi6r odpad6w
komunalnych za20l5r.
8. Ocena windykacji podatk6w i oplat lokalnych za 2015r.
otaz zapoznanie sig z intbrmacj4 w przedmiocie umorzefi.
iloSci dluznik6w kwoty zadluhenia
i podejrnowania czynnoSci egzekucyjne i uzyskane
efekty.
9. Om6wienie wydatk6w zwiqzanych z odprowadzaniem
Sciek6w i zaopatrzeniem w wodg w poszczeg6lnych
jednostkach z udzialem przedstawiciela sp6lki
Wodoci4gi Podlaskie.
10. Analiza zatrudnienia nauczycieli w plac6wkach
oSwiatowych z uwzglEdnieniem liczebnoSci klas ucznir5w
na poszczeg6lnych poziomach nauczania
w perspektywie roku szkolnego 201612017.

Uwasi

S

prawozd a nie z

z

re

alizacj

i pro gram u wsp6lprac y

organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi
uprawnion5rmi podmiotami w rozeznaniu przepis6w
２
３

Ⅱ kwartal
4.

5.

6.

ustawy o dzialalnoSci poZy,tku publicznego
i wolontariacie w roku 2015.
Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy 2a2015r.
Analiza arkusza organizacyj ne go Ze spotu S zk6l
i Plac6wek OSwiatowo-Wychowawczych w Surazu na
201612017, oraz ocena systemu dowoZenia dzieci do
szk6l - wypracowanie wniosk6w.
Zapoznanie sig ze stawkami czynszu za lokale mieszkalne
i wysoko5i czynszu za lokale uzytkowe
i zloZenie informacji dotycz4cej gospodarki
mieszkaniowej na terenie gminy Suraz.
Analiza rzeczowo-ekonomiczna prac spolecznie
u?yiecznych za 2015r. z perspektyw4 na 201 6r.
Om6wienie tematu zuZycia opalu za sezon grzewczy
2015t2016.

I

polrocze

Kontrola dzialalnoSci Miejsko-Gminnego

OSrodka

Sprawozdanie
2016r.

3.

5.

IH kwartal

8.

z realizacji

budZetu gminy za

‐

Kultury w Sura2u, w tym ocena wydatk6w finansowych
za I i II kwartal 2016r.
Kontrola wydatk6w w ramach realizacji Grninnego
Programu Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w
Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Suraz za
pierwsze p6lrocze 201 6r.
Ocena realizacji zadafi wynikaj4cych z programu opieki
nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnoSci zwierz1t na terenie gminy Suraz.
Kontrola dokumentacji dotycz4cej przetarg6w gminnych
na zbycie nieruchomoSci gminnych
i przetarg6w dotycz4cych inwestycji i innych - realizacja
ustawy prawo zam6wieri publicznych.
Kontrola wydatk6w finansowych na oSwiatE w 2015r.
oraz ocena dzialalnoSci plac6wek oSwiatowowychowawczych w Surazu. Infbrmacja o wysokoSci
koszt6w utrzymania oSwiaty z podzialem na subwencje
oSwiatow4 i koszty wlasne gminy oraz koszty dowoZenia
dzieci i uczni6w do szk6l
i przedszkola w tym organizacja dowozenia.
Zlo2enie infbrmacji o zuZyciu energii elektrycznej za
I p6lrocze 2016 na oSwietleniu ulicznym i
w budynkach uzytecznoSci publicznej.
Kontrola um6w i realizacia platno5ci z tytulu wynajmu
lokali u2ytkow'ych stanou'iqcych wlasno5i gminy.
Przedstaw'ienie propozl'c.ii i sfbrmulowanie w'nioskciw do
-l
bud2etu Gminv na 201 r.

‐

w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodg i zbiorowe odprowadzanie

Projekt uchwaly

２
３
４

5.

IV kwartal

6.

Sciek6w (analiza koszt6w bgd4cych podstaw4 do
opracowania taryf).
Projekt budzetu Gminy Suraz na20l7r.
Plan pracy komisji na20l7r.
Analiza projekt6w uchwal w sprawie podatk6w i oplat
lokalnych na2017r.
Ocena dzialalnoSci Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy
Spolecznej w 2016 r. w tym kontrola wydatk6w zaI i ll
kwartal br.
Ocena realizacji zadan wynikaj4cych z ustawy
o utrzymaniu czystoSci i porz4dku na terenie gminy
SuraZ.

7.

8.

9.

Informacja o stanie realizacji zadafi oSwiatowych,
w tym o wynikach sprawdzian6w i egzaminu za rok
szkolny 201512016.
Program wsp6lpracy Gminy Suraz z organizacjami
pozarz4dowymi oraz innym i podmiotami prowadz4cymi
dzialalnoSi pozytku publicznego
i wolontariacie na rok2017.
Infbrmacja o realizacli uchwat Rady Miejskiej
ietych w 2016r.

W zale2noSci od potrzeb:
1. Rozpatrywanie skarg i wnioskt6w w zakresie objgtych wlaSciwoSciami Komisji.
2. Rozpatrywanie projektriw dotycz4cych uchwal spraw bie2qcych i bgd4cych
przedmiotem pracy Komisji.
rrzewodfficyrBad6Miejskiel

'[: l.'&
Ag n

ieszka Edyta

F i I i pczu k-

Zamoid

t

ν

V

