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Sprawozdanie z pracy Rady Mieiskiei w Gniewkowie

za okres od stycznia 2015r, do grudnia 2015r.

Rada Miejska w Gniewkowie w mijajqcym roku odbyła 1'3 posiedzeń, a dziś spotyka się po

raz czternasLy.0d poczqtku kadencji - Rada odbyła do tej pory łqcznie 20 posiedzeń, w tym 3 sesje
nadzwyczajne, których zwołanie wynikało z konieczności podjęcia rozstrzygnięć przez Radę w

określonych terminach.

Tak jak w poprzednich latach, radni poszczycić mogq się niemal 100-procentową

frekwencją w czasie sesji i wspólnych posiedzeń Komisji, których odbyło się 16.

W roku 2015 - Rada pracowała zgodnie z przyjętym planem pracy. W okresie

sprawozdawczym podjęto 72 uchwały (łqcznie z uchwałami z22'1.2' i 30,12'2015r.].

W ramach nadzoru Regionalna Izba obrachunkowa w Bydgosz czy wskazała na błędy uchwały Nr

xvrl/81'/201'5 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia25lisropada 2015 r. w sprawie ustalenia

wysokości podatku od środków transportowych na rok 2016. Uchwała ta została zmieniona, zgodnie

z wrykazany mi zastr z ei., eniami

Korzystając z uprawnień nadzorczych. Wojewoda Kujawsko.Pomorski zgłosił natomiast

zastrzezenia do uchwat:

.NrvI/27 /2015 w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierajqcych azbest

stosowanych w Gminie Gniewkowo WraZ z inwentaryzac1ą,' ;

-NrYIII/36/201'5 w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierzqt na terenie Gminy Gniewkowo,,;

-Nr IX/ 45 /201'5 w sprawie środków finans owrych przeznaczonych na pomoc zdrowotnq dla

nauczycieli, rodzajów świad czeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich

przyznawanla;

- Nr |X/47 /2015 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych

uczniów w ramach ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których

siedziba znajduję się na terenie Gminy Gniewkowo,,.

Wymienione akty prawne zostały również poprawione we własnym zakresie. Nadzór prawny

Wojewody zgłosił ponadto uwagi i zapytania do uchwały Rady Nr XV /7 4 /2015 wsprawiezmianw

statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie. w sprawie tej prowadzona jest

korespondencja.

Z uwagi na podejmowaną tematykę -do najczęstszych rozstrzygnię ć Rady za|iczy ć na|ezy

uchwały podejmowane w sprawach gminnych finansów tj. zmian budżetu. Ważnym i zajmując1m



z

okazał się ponownie temat gospodarowania odpadami , do którego Rada podchodziła, z uwagi na

zmieniające się ustawodawstwo w qrm zakresie oraz ze względu na aktualne analizy finansowe i

Wyniki przetargów organizowanych na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Nie

udało się natomiast zakończyć prac nad statutem Gminy' Prace te spowolniły procedury związane z

uzyskaniem pozytywnych opinii Komisji Heraldycznej w zakresie uregulowań dotyczących symboli i

procedury nadawania Ęrtułu Honorowego ob1.watela Gminy Gniewkowo.

Trzymając się planu pracy - Rada konseln,rientnie podejmowała kolejne zagadnienia ,

realizując przlętą tematykę ' Dyskutowano m.in. na temat:

1.Miejsko-Gminnego ośrodka Pomocy Społeczne) w Gniewkowie;

2.Mieisko-Gminnego ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie oraz Mie|sko.Gminnej

Biblioteki Publicznej w Gniewkowie;

3.gminnych jednostek oświaĘ ;

4.organizacji pozarządovtychw Gminie, jednostek oSP i świetlic wiejskich ;

5'Przedsiębiorstwa Komunalnego,,Gniewkowo'';

6.stanu bezpieczeństwa i porządku w Gminie ;

7. realizacji programu usuwania azbestu i w}Tob ów zawierająqch azbest za rok 2014.

Tematem, jakim Rada zajęła się poza przyjęgm planem pracy na rok 2015 był m.in.

wybór ławników na do Sądu Rejonowego w Inorvrocławiu na kadeneję 20t6-20t9.

Majowa sesja Rady Miejskiej miała uroczysty charakter, a związana była z obchodami

jubileuszu 25-lecia reaktywowania samorządu terytorialnego.

W sierpniu, Rada na sesji gościła natomiast Prezesa Stowarzyszenia Wędkarskiego oKoŃ, który

wystąpił z informacj4 o działalności stowarzyszenia od jego powstania oraz o planach na kolejne lata.

oprócz tematów, którymi Rada zajmowała się kolegialnie - komisje stałe i komisja

doraźna zajmowały się tematami wynikającymi z ich planu pracy. Dodatkowo, poszczególni radni na

sesjach na bieżąco zgłasza|i zapytania, Wnioski i interpelacje w sprawach, iakie napotykali w ramach

sprawowanego mandatu- Najczęstszyrn przedmiotem interpelacji i zapytań radnych był stan

nawierzchni dróg gminnych [w tym: chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia ulicznego) oraz

powiatowych' Największą aktywnością w takiej formie wykazali się radni : Jerzy Ratajczak, Szymon

Klzysztofiak i lreneusz Kopiszka. Ponadto, radni pisemnie zgłaszali swoje wnioski, jak również uwagi

przf mowane od mieszkańców. W tym zakresie najaĘ.wnieiszy okazał się radny Sławomir Bożko.

Dziękuję za dotychczasową współpracę oraz za pomoc w realizacji podejmowanych

przedsięwzięć, za wyrozumiałość, a także za uwagi stużące poprawie organizacii pracy Rady.
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