
PLAN  PRACY  RADY  MIEJSKIEJ  NA  2016  ROK 

Zagadnienia 
Termin 

realizacji 

1. Przyjęcie planu pracy Rady w 2016 roku. 

2. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej w2016 roku. 

3. Przedstawienie Radzie planów pracy komisji stałych w 2016  roku oraz 

sprawozdań z pracy komisji w roku poprzednim. 

4. Analiza uczestnictwa Miasta Giżycka w organizacjach, stowarzyszeniach i 

związkach. 

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej w 2015 r. 

6. Informacja z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na terenie miasta w 2015 r. 

7. Ocena bezpieczeństwa w mieście na podstawie informacji Straży Miejskiej, 

Policji, PSP, MOPR. 

8. Informacja z wykonania inwestycji za rok 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kwartał 2016 

1. Analiza i ocena wykonania budżetu za 2015 rok. 

2. Udzielenie (bądź nie udzielenie) Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu miasta za 2015 rok. 

3. Informacja o funkcjonowaniu ustawy śmieciowej w mieście w 2015 r. 

4. Ocena przygotowania miasta do sezonu letniego (w tym ofert i pakietów 

turystycznych). 

5. Informacja o składanych wnioskach na pozyskanie środków zewnętrznych. 

6. Informacja o majątku zarządzanym przez MOSiR oraz planowanej działalności 

w 2016 r. ( w tym: ocena stanu technicznego obiektów, wpływy z najmu w 2015 r.). 

 

 

 

II kwartał 2016 

1. Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2016 roku. 

2. Informacja o stanie przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia nowego 

roku szkolnego 2016/2017. 

3. Analiza funkcjonowania PEC oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w 

ciepło. 

4. Informacja o stanie realizacji planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Kanalizacyjnych. 

 

 

 

III kwartał 2016  

1. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

2. Określenie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 r. 

3. Ustalenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. 

4. Uchwalenie Budżetu Miasta Giżycka na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

5. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2015/2016    ( w tym o wynikach sprawdzianów w szkołach podstawowych i 

egzaminów gimnazjalnych). 

6. Planowanie pracy Rady i komisji stałych na 2017 rok. 

 

 

 

 

IV kwartał 2016 

 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku 

Ryszard Błoszko  


