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Załącznik

do uchwały m XLVIII358/13
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN PRACY
RADYMIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

NA 2014 ROK

Lp. Termin Tematyka

1. Informacja Burmistrza o zrealizowanych w 2013 roku inwestycjach
gminnych.

1. 23 stycznia 2. Informacja Prezesa Z W i K sp. z 0.0. w Skwierzynie z realizacji zadań w
2013 r. zawartych w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla gminy Skwierzyna na lata
2012 -2015.

3. Przyjęcie sprawozdań komisji stałych Rady z działalności w 2013 r.
1. Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w oparciu o

sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy.
2. Sprawozdanie ze sposobu realizacji uchwał podjętych przez Radę

Miejskąw II półroczu 2013 r.
2. 27 lutego 3. Informacja o działalności w 2013 r.:

- Ośrodka Pomocy Społecznej

- Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury,
- Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- Spółdzielni socjalnej Nasz Sukces.

1. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Skwierzyna z
organizacjami pozarządowymi w 2013 r.

2. Informacja:
- na temat utrzymania dróg, ulic i placów gminnych, realizacja zadań

inwestycyjno-remontowych,
- Powiatowego Zarządu Dróg w Międzyrzeczu na temat utrzymania dróg
powiatowych w granicach administracyjnych gminy Skwierzyna,

3. 27 marca realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w 2013 r. orazplanów na 2014 r.
3. Wyodrębnienie w budżecie gminy środków na realizację funduszu
sołeckiego na 2014 rok.

4. Sprawozdanie z realizacji w 2013 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2013 - 2015.

5. Sprawozdanie z realizacji w 2013 r. zadań z zakresu wspierania rodziny
wynikających z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2013 - 2015.

1. Informacja o funkcjonowaniu jednostek pomocniczych gminy:
- fundusz sołecki,

- informacj a z zebrań wiejskich.
2. Informacje:

4. 24 kwietnia - Komendanta Komisariatu Policji w Skwierzynie o stanie porządku i
bezpieczeństwa publicznego w 2013 r.
- Komendantów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej

o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Skwierzyna
3. Przyjęcie Gminnego Programu Ochrony Zabytków na lata 2014 - 2017.
4. Przyjęcie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Skwierzyna.
5. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznejza rok 2013 Gminy Skwierzyna.



1. Informacje dotyczące funkcjonowania spółek z udziałami gminy:
- Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. ,

5. 22 maja - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z 0.0.,

- Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z 0.0.,

- NZOZ Szpital im. dr n. med. R. ŚmigieIskiego.
2. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie

ścieków.

1. Przyjęcie informacji o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach
podatkowych w Gminie Skwierzyna w 2013 r.

2. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.

6. 26 czerwca 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Skwierzyny
absolutorium za 2013 rok.

4. Przyjęcie zmian wplanie zagospodarowania przestrzennego gminy
Skwierzyna.

1. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2014 r.
2. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy

7. 25 września Skwierzyna.
3. Informacja o stanie realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku.

1.Podjęcie uchwał o opłatach i podatkach lokalnych na 2015 r.
2. Przyjęcie gminnego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na 2015r.

30 3. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
8. października Alkoholowych oraz PrzeciwdziałaniaNarkomanii na rok 2015 r.

4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych,
Burmistrza, pracowników gminnych jednostek i pracowników
urzędu.

5. Informacja o realizacji zadań oświatowychw Gminie za rok szkolny
201312014 oraz o stanie przygotowania placówek oświatowych
podległychgminie do roku szkolnego 201412015.

I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej
- złożenie ślubowania

9. listopad - wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady
- ślubowanie nowo wybranego Burmistrza

1. Uchwalenie budżetu Gminy Skwierzyna na 2015 rok.
2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Skwierzynie na rok 2015. /

10. 30 grudnia 3. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Skwierzynie na rok
2015.

4. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Gminy Skwierzyna, Rada w każdym czasie może
dokonywać zmian i uzupełnień planu o zamierzenia wynikające z aktualnych potrzeb gminy.


