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RADY MIEJSKIEJ W SURAZU
z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia plan6rv pracy Rady Miejskiej w Sura2u i statych Komisji Rady
Na podstawie art.21 ust.3 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzEdzie gminnym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz $ 61 ust.l zal4cznika do Uchwaly Nr XXXIllsll13
Rady Miejskiej w Sura2u z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Sura2 uchwala sig, co nastgpuje:
⌒

$1. Zatwierdza sig przedstawione przezprzewodnicz1cego Rady Miejskiej i stale Komisje
Ra'ly Miejskiej w Surazu plany pracy na2017 r., stanowiEce zal4cznik nr 1,2,3 do niniejszej
uchwaly.
$2. Uchwata wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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ZalaCZnik Nr l

do Uchwaly Nr XXH1/122/16
Rady Miaskia w surattu
z dnia 28 grudnia 2016 r.

RADY

PLAN PRACY
ⅣIIEJSKIEJ

Termin

W SURAZU NA 2017 ROK

Tematyka

z wysoko6ci Srednich wynagrodzeri
nauczycieli na poszczeg6lnych stopniach awansu
Sprawozdanie

2.
⌒

3.

4.
5.

zawodowego w szkolach prowadzonych przez Gming
Suraz za2016r.
Sprawozdanie z dzialalnofici Gminnej Komisji
Rozwi4zy.wania Problem6w Alkoholowych oraz
Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Sura2 za rok
2016.
Sprawozdanie z dzialalnoSci Miejsko-Gminnego Osrodka
Kultury w Surazu za2016r.
Sprawozdanie z dzialalnoSci Miejsko- Gminnego
OSrodka Pomocy Spolecznej w Surazu za2016r.
Przedlozenie informacji dotycz4cej corocznej analizy
stanu gospodarki odpadami-komunalnymi, zgodnie z art.3

ust.2 pkt.l0 ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r.
o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gminach lDz. Ll.
z 2013r. poz. 1399 z pofln. zm.l w celu weryfikacji

mozliwoSci technicznych

I kwartal
ヘ

i

organizacyjnych gminy
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Ocena
windykacji za odbi6r odpad6w komunalnych.
6. Om6wienie spraw zwiqzanych z rozdysponowaniem
funduszu soleckiego w 2016r. i stanowisko Rady
w sprawie wyodrgbnienia funduszu soleckiego na 20lgr.
7. Informacja Burmistrza z realizacii uchwal podjgtych
w 2016r. przez Radg Miejsk4 w Surazu.
8. Sprawozdanie z dzialalnoSci Komisji Rewizyjnej
i Komisji ds. Gospodarki i Budzetuza2016r.
9. Om6wienie spraw zwiqzanych z wysokoSci4 koszt6w
zimowego utrzymania dr6g i om6wienie harmonogramu
napraw dr6g i ulic.
10. Podjgcie uchwaly w sprawie ustalenia na rok budzetowy

w

2017- planu dofinansowania form

zawodowego nauczycieli zatrudnionych
prowadzonychprzez Gming

I

l. Podjqcie uchwaly

w

SuraZ.

doskonalenia
szkolach

w

I

I

I

I

sprawie zatwierdzenia , taryf zal
zbiorowe zaopatrzenie w wodq i zbiorowe odprowaizanie
Sciek6w (analiza koszr6w bgd4cych podstaw4 do
I

opracowania

taryt).

I

I

Uwasi

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

H kwartal

IⅡ

wraz

ze

sprawozdaniem z wykonania budzetu gminy za2016r.
Podjgcie uchwaly w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Sura2a.
Ocena stanu bezpieczeristwa, porz4dku publicznego
i zab ezpie czenia pr ze ci wpoZarowe go na te reni e G m iny.
Analiza przebiegu inwestycji gminnych oraz zapoznanie
siq z dokumentacj4 przetargow4 inwestycji gminnych
prowadzonych w 2017r.
Sprawozdanie z realizacji gminnego programu
wsp6tpracy Gminy Suraz z
organizacjami
pozarz4dowymi oraz innymi podmiotami prowadz4cymi
dzialalnoSi pozy.tku publicznego z rok 2016.
Infbrmacja dotycz4ca stawek czynszu za lokale
mieszkalne i informacja o wysokoSci czynszu za lokale
uzytkowe oraz zlolenie informacji dotycz4cej gospodarki
mieszkaniowej na terenie gminy Suraz.

Ocena przygotowania plac6wek oSwiatowych do roku
szkolnego 201712018
Sprawozdanie z wykonania budzetu gminy za I pohocze
2017.
Zapoznanie sig z kosztami dotycz4cymi zuZycia energii
elektrycznej za oSwietlenie uliczne i budynki
uzytecznoSci publicznej.
Zapoznanie siq z dokumentacj4 przetarg6w publicznych
na zbycie nieruchomoSci gminnych oraz z dokumentacj4
zam6wieri publicznych dotycz4cych inwestycji
gminnych.

kwartal

l. Podjgcie uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu gminy
︐

na

2018r.

一

Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej
201

3.

8r.

I
I

w

Surazu na

I
I

Podjgcie uchwal w sprawie podatk6w i oplat lokalnych na
2018 r. (podatek rolny, leSny, od nieruchomoSci. odl
Srodk6w
Informacja Burmistrza Sura2a i przewodnicz4cego Rady

I

transportowych)

4.

IV kwartal

I

w Sura2u o zlolonych oSwiadczeniach
maj4tkowych
PodjEcie uchwaly w sprawie przyjgcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi4zywania problemow

I

Miejskiej

5.

6.

Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii
w Gminie Suraz na 2018r.
Infornracja o stanie realizacji zadah oSwiatowych, a w
szczeg6lnoSci infbrmacja o zrnianach w oSwiacie

dotycz:qcych dzialania oSmioklasowei

szkol.r

I

I

I

I

I

I

I

I

i

podstawowej.
7.

8.

II. Realizacja innych

Program wsp6lpracy Gminy Suraz z organizacjami
pozarz4dowymi oraz innyrni podmiotami prowadz4cymi
dziaialnoSi pozytku publicznego na rok 2018.
Informacja o realizacji ustawy o utrzymaniu czystoSci
i porz4dku na terenie gminy Suraz.

zadan zleconych przez Radg Miejsk4

w Surazu w zakresie

kontroli
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Za10cznik Nr 2
do Uch、 valy XXII1/122/16

Rady Mittskia W Sura2u
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN PRACY
KOPIIISJI REWIZYJNEJ NA 2017 ROK
Termin

Tematyka

Uwagi

l.

I kwartal

Sprawozdanie z d zialalnoSci Komisji za 2016r.
2. Kontrola wydz rtk6w zwiEzanych z zimowym
utrzymaniem dr6g; i lustracja stanu dr6g na terenie Gminy
Sura2 po sezonie :zimowym.
3. Ocena windykacj i podatk6w i oplat lokalnych za 2016r.
oraz zapoznanie s ig z inforrnacj4 w przedmiocie umorzefi,
iloSci dluznik6w , kwoty zadlulenia i podejmowanie
czynnoSci egzekur:yjne i uzyskane efekty.
4. Sprawozdanie z dzialalnoSci Komisji Rozwi4zywania
Problem6w Allroholowych oraz Przeciwdziatania
Narkomanii w Gnrinie Sura2 zarok2016.
5. Projekt uchwaly ,w sprawie ustalenia na rok budzetowv
2017- planu (Jofinansowania form doskonalenia
zawodowego nar iczycieli zatrudnionych w szkolach
prowadzonych prz ez Gming Suraz.
6. Sprawozdanie z wysokoSci Srednich wynagrodzeri
nauczycieli na poszczeg6lnych stopniach awansu
zawodowego w r;zkolach prowadzonych przez Gming
Suraz za2016r.
7 . Zapoznanie sig ze stawkami czynszuza lokale
rni.rrtutn.
i wysokoSciE czyr rsztr za lokale uZytkowe oraz zloleniel
infbrmacji dotyc; ,qcej gospodarki mieszkaniowej *
terenie gminy Sura
I

ヘ

I

8. Om6wienie
9.

v

zwiqzanych z rozdyspono*uni.funduszu soleckie go w 2016r. i stanowisko Komisjil
w sprawie wyodrEtrnienia funduszu soleckiego na 20lgr.
Zapoznanie siq iz windykacj4 naleznoSci za odbi6r
sprav

I

I

odpad6w komunalr rych od

mieszkaricou'za20l6r.

I

I

i zaopiniowanie wykonania budzetu gminy
za 2016r. oraz sporz4dzenie w'niosku w sprawie
Rozpatrzenie

absoh-rtorium Burmistrzowi SuraZa.
Sprawozda nie z dzialalnoSc i M iej sko-Gm inne go

H kwartal

O Srodka

５
６

Pomocy Spolecznej w Surazu za 2016r. i kontrola
wydatk6w w OSrodku za2016r. i I kwartal 2016r.
S prawozda nie z dzialalnoSc i Miej sko-Gminnego OSrodku
Kultury w Surazu za2016r. i kontrola wydatkow OSrodka
za 2016r. i I kwartal 2017 r
In formacj a o prowadzonych inwestycj ach gminnych,
w tym kontrola wydatk6w w tym zakresie.
Kontrola wydatk6w przeznaczonych na oSwiatg za2016r.
Zapoznanie siQ z windykacj4 nale2noSci za odbi6r
odpad6w komunalnych od mieszkat'rc6w za I kwartal
2017r.

Sprawozdanie z reahzacji gminnego programu
wsp6lpracy z organizacjami pozarz4dor,lymi oraz innymi
podmiotami prowadz4cymi dzialalnoSi poZytku
publicznego za rok 2016.

Infbrmacja
2017r.

z

Informacja
3.

4.

III klvartal

5.

6.

7.

l.
2.
3.
4.
Iヽ

/k■ vartal

5.

realizacji bud2etu gminy za

o

stypendiach socjalnych

i

I

polrocze
zasilkach

szkolnych.
Kontrola wydatk6w w dziale administracja publiczna za I
p6trocze 2017r.
Kontrola wydatk6w przeznaczonych na oSwiatE
zal pohocze 2017r.
Kontrola Srodk6w linansowych za wydane zezwolenia na
sprze daZ napoj 6w al koholowy ch za I p6lrocze 20 | 7 r.
Zapoznanie sig z windykacj4 naleZnoSci za odbi6r
odpad6w komunalnych od mieszkaric6w za II kwartal
2017r.
Przedstawienie propozycji i sformulowanie wniosk6w do
budzetu Gminy na 2018r.

Projekty uchwal dotycz4ce podatk6w i oplat lokalnych na
2018 r.
Opiniowanie projektu budzetu gminy na 2018 r.
Ustalenie planu pracy na2018 rok.
Ocena realizacji zadah wynikaj4cych z ustawy
o utrzymaniu czystoSci i porz4dku na terenie gminy Suraz
i zapoznanie sig z windykacjq naleznoSci za odbi6r
odpad6w komunalnych od mieszkaricow za III kwartal
2017r.
Infbrmacja o stanie realizacji zadafi oSwiatowych
zwi4zanych z retbmrat oSwiatow4.

Progranr wsp6lpracy Gminy Suraz z organizacjarni
pozarzqdowymi oraz innymi podn-riotami prowadz4cymi
dzialalno56 poZytku publicznego na rok 2018.
7.

Informacja

o realizacji uchwal Rady Miejskiej

powziqtych w 2017r.

W zale2noSci od potrzeb:
1. Rozpatrywanie skarg i wniosk6w w zakresie objgtych wlaSciwoSciami Komisji.
2. Rozpatrywanie projekt6w uchwal dotyczqcych spraw biez4cych i bEd4cych pizedmiotem
pracy Komisji.

PrzewodnttF蜘
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ZalaCZnik Nr 3

do Uchwaly XXH1/122/16
Rady Mi荀 skil W Sura2u
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN PRACY

KOⅣ IISJI DS.GOSPODARKIIBUDZETU NA 2017 ROK

Termin

Tematyka
１
つ４

Om6wienie spraw zwi4zanych z rozdysponowaniem
funduszu soteckiego w 2016r. i stanowisko Komisji w
sprawie wyodrgbnienia funduszu soleckiego na 201 8r.
Sprawozdanie z dzialalnofici Komisji Rozwi4zywania
Problem6w Alkoholowych oraz Przeciwdzialania
Narkomanii w Gminie Suraz zarok2016.
Analiza koszt6w zimowego utrzymania dr6g
i opracowanie harmonogramu remont6w ulic i dr6g
dojazdowych do pol.
Projekt uchwaly w sprawie ustalenia na rok budzetowy
2017- planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkolach
prowadzony ch przez GminE Suraz.
Sprawozdanie z wysokoSci Srednich wynagrodzeri
nauczycieli na poszczeg6lnych stopniach awansu
zawodowego w szkolach prowadzonych przez Gming
Suraz 2a2016r.
Zapoznanie sig windykacj4 nale2noSci za odbi6r odpad6w
komunalnych za2016r.
Ocena windykacji podatk6w i oplat lokalnych za 2016r.
oraz zapoznanie sig z informacj4 w przedmiocie umorzef,
iloSci dlu2nik6w kwoty zadluzenra i podejmowania
czynnoSci egzekucyjne i uzyskane efekty.
Om6wienie tematu dotyczqcego wsp6lpracy Gminy
z Wodoci4gami Podlaskimi Sp. z o.o. z udzialem
przedstawiciela sp6lki.

⌒

Ik■vartal

⌒

l.
II kwartal

Sprawozdanie z dzialalnoSci Komisji za2016r.

Sprawozdanie z realizacji gminnego programu
wsp6lpracy z organizacjami pozarz4dowymi oraz innyrni
podmiotami prowadz4cymi dzialalnoSci po2y.tku
publicznego za 2016 rok.

2. Sprawozdanie z wykonania budzetr,r Gn-riny za2016r.
3. Analiza arkusza organizacyjnego Zespolr.r Szk6l
i Plac6wek OSwiatowo-Wychowawczych w Sura2u na
201712018, oraz ocena systcmLl dowoZenia dzieci do
szk6l - wlpracowanie wniq$9y:_

Uwasi

t za lokale mieszkalne
i wysokoSc czynszu za lokale uzytkowe i zloZenie
informacji dotycz4cej gospodarki mieszkaniowej na
Zapoznanie sig ze stawkami czyns

terenie gminy Sura2.

rzeczowo-ekonomiczna prac spolecznie
uZytecznych za 2016r. i zapoznanie siE z planem na

Analiza
2017r.

Om6wienie tematu zuZycia opalu za sezol grzewczy
201612017 w budynkach nalez4cych do gminy.
１
２

Sprawozdanie
2017r.

z realizacji budZetu gminy za I polrocze

Kontrola dzialalnoSci Miejsko-Gminnego

OSrodka

Kultury w Surazu, w tym ocena wydatk6w finansowych
zalill kwartal20l7r.
Kontrola wydatk6w w ramach realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w
Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Suraz za

III k、 vartal

⌒

８
９

１
２
３
４

IV kwartal

pierwsze p6lrocze 2017r.
Ocena reahzacjr zadan wynikaj4cych z programu opieki
nad zwieruqtami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnoSci zwierz4t na terenie gminy Suraz za I
p6lrocze 2017r.
Kontrola dokumentacji dotycz4cej przetarg6w na zbycie
nieruchomoSci gminnych i przetarg6w dotycz4cych
inwestycji i innych - realizacja ustawy prawo zam6wief
publicznych.
Kontrola wydatk6w finansowych na oSwiatE zaI p6lrocze
2017r. Informacja o wysokoSci koszt6w utrzymania
oSwiaty z podzialem na subwencje oSwiatow4 i koszty
wlasne gminy orazkoszty dowozenia dzieci i uczni6w do
szk6l i przedszkola, w tym organizacja dowoZenia.
ZloZenie informacji o zu?ycru energii elektrycznej za
I p6lrocze 2017 na oSwietleniu ulicznym i w budynkach
uzl.tecznoSci publicznej.
Kontrola um6w i realizacja platnoSci z tytulu wynajmu
lokali uzytkowych stanowi4cych wlasnoSi gminy.
Przedstawienie propozycji i sformulowanie wniosk6w do
budzetu Gminy na 2018r.
Prttekt bud2ctu Gminy Sura2 na 2018r.
Planpracykolnitti na2018r.

Analiza praCkt6w uchwal w sprawie podatk6w i oplat
lokalnych na 2018r.

Occna dzialainoSci Miasko― Gminncgo OSrodka Pomocy

Spolcczna W 2017 r.w tym kontrola wydatk6w za l i H
kwaial br.
5.

Occna rcalizatti Zadan wynikalcych z llstawy
o utrzynlaniu czystoSci i porz4tlku na tcrcnie gminy
￨

Suraz.

6. Informacja o stanie realizacji zadah oSw-iator.lych
zwianych z reform4 o6wiatow4.

wsp6lpracy Gminy Sura2 z organizacjami
pozarz1dowymi oraz innymi podmiotami prowadz4cymi
dzialalnoSi pozytku publicznego na rok 2018.
Informacja o realizacji uchwal Rady Miejskiej
powzigtych w 2017r.

7. Program
8.

I

W zale2noSci od potrzeb:
l. Rozpatrywanie skarg i wniosk6w w zakresie objgtych wlaSciwoSciami Komisji.
2.Rozpatrywanie projekt6w dotycz4cych uchwal spraw bieZ4cych i bgd4cych przedmiotem
pracy Komisji.
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