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Plan pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych  Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim 

na rok 2013 

Sukcesywnie na każdym posiedzeniu Komisji realizowane będą: 

1. Opiniowanie i analiza zmian budżetu Gminy. 
2. Bieżące opiniowanie i podejmowanie uchwał. 

Data posiedzenia Tematyka posiedzeń 

 

Styczeń 

1.Edukacja publiczna, w tym struktura placówek oświatowych, sieć, 
wykonanie budżetu, porównanie wyników dydaktycznych. 

2.Informacja na temat działalności szkół niepublicznych prowadzonych na 
terenie gminy. 

 

Luty 

1. Utrzymanie czystości i porządku w gminie. 

2. Zieleń gminna i zadrzewianie terenu. 

3.Odśnieżanie dróg na terenie Gminy. 

4.Wspołpraca z organizacjami pozarządowymi. 

5.Stanowisko  w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2014. 

 

Marzec 

1.Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. 

2.Przygotowanie  spotkania z przedstawicielami służb gminnych i 
powiatowych odp. Za bezpieczeństwo mieszkańców (Policja ,Straż 
Pożarna, Straż Miejska Służby Sanitarne  ,drogowe, energetyczne, 
centrum kryzysowe i tp. 

Kwiecień 

 

1.Podstawowa opieka zdrowotna, w tym dzieci i uczniów. 

2.Bezpieczeństwo zdrowotne- pierwsza pomoc przedmedyczna - 
wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla mieszkańców Gminy i Miasta 

3.Rola MOPS-u ( pomoc czy szkodliwość w ramach pomocy dla” 
bezrobotnych  pracujących” i „bezrobotnych nie chcących  pracować„  

4.Problem źle wydatkowanych i nie rozliczanych środków pomocy 
społecznej. 

 

Maj 

1.Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 
Korzyści i mierzalne i niemierzalne 

2.Przepływ funduszy z Budżetu Gminy na  zadania    związane z 
działalnością hali sportowej 
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czerwiec 

1.Analiza wykonania budżetu za 2012 rok. 

2.Absolutorium dla Burmistrza. 

3.Wodociągi, zaopatrzenie w wodę oraz kanalizacja. 

4.Zatwierdzenie taryfy opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie 
ścieków. 

5.Przygotowanie wniosków dla sołtysów (wiadomość)o raporcie z 
działalności świetlic( do pracy na następnej komisji). 

sierpień 

1.Tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych 
(sołectw). 

2.Działalność świetlic wiejskich-raport sołtysów. 

3.Inicjatywa lokalna-raport Burmistrza.  

Wrzesień 
1.Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. 

2.Wspieranie działalności gospodarczych na terenie Gminy. 

Październik 

1.Stan gminnych dróg, ulic, mostów i placów. 

2.Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2014 rok. 

3.Konsultacje w sprawie ustalenia projektu  Budżetu na 2014- inwestycji 
zaproponowanych przez Radnych i Sołtysów uwzględnionych we 
wnioskach 

4.Przygotowania do uchwalenia stawki podatku rolnego. 
 

Listopad 

1.Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

2.Prezentacja działalności  aktywnych stowarzyszeń z terenu gminy 
działających na rzecz społeczności lokalnej 

 

Grudzień 

1.Przyjęcie projektu budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2014 rok. 

2.Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. 

 

 

 

                                                                                             Przewodnicząca 

                                                                                             Mariola Szczęsna 
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