Uchwała Nr XIX/151/07
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na rok 2008
Na podstawie § 19 ust.2 Statutu Gminy Pyrzyce stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr X/74/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2003 r. (Dz.
Urz. Woj. Zach-pom. Nr 59, poz. 1065) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na rok 2008
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania
niezbędnych zmian w planie pracy wynikających z bieżącej pracy Burmistrza
oraz komisji rady.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady
Andrzej Gumowski

Załącznik do Uchwały
Nr XIX/151/07
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 27 grudnia 2007r.

Plan Pracy
Rady Miejskiej w Pyrzycach
na 2008 rok
24 stycznia 2008r.
Uchwalenie budżetu Gminy Pyrzyce na 2008 rok.
31 stycznia 2008r.
Przyjęcie planów pracy stałych komisji rady na 2008 rok.
28 lutego 2008r.
1.Ocena realizacji obowiązujących uchwał i wniosków Rady
Miejskiej w Pyrzycach.
2.Ocena działań promocyjnych w Gminie Pyrzyce.
3.Ochrona środowiska i działania Gminy Pyrzyce w 2008r. na
rzecz poprawy jej stanu.
27 marca 2008r.
1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
za 2007 rok .
2. Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2008 rok.
3. Przyjęcie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad
dziećmi i rodziną na lata 2008 – 2015.
4. Działalność Gminy w zakresie poprawy stanu
bezpieczeństwa publicznego.
24 kwietnia 2008r.

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.
2.Absolutorium dla Burmistrza.
3.Stan przygotowania gminy do pozyskiwania funduszy pomocowych
z dostępnych programów w tym przygotowanie wniosków
i dokumentacji oraz ocena skuteczności pozyskiwania środków
pozabudżetowych w tym unijnych.
29 maja 2008r.
1.Informacja z działalności gminnych jednostek organizacyjnych:
OPS, PBP, PDK, OSiR, ZUT.
2.Sieć przedszkoli na terenie Gminy, aktualny zakres wychowania
przedszkolnego szczególnie wśród dzieci od 3 do 5 lat i
podejmowanie działań na rzecz jego rozszerzenia.
3. Ocena stanu zadłużenia Gminy Pyrzyce – aktualny stan i
wykorzystanie zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji.
26 czerwca 2008r. .
1. Informacja dotycząca planu działań związanych z wypoczynkiem
letnim dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem
z rodzin najuboższych.
2.Informacja nt. „Problemy sołectw, podejmowane przez Gminę
działania na rzecz poprawy życia na wsi”.

25 września 2008r.
1. Informacja z wykonania budżetu gminy za I – półrocze 2008r.
2. Informacja w sprawie funkcjonowania „Geotermii Pyrzyce
Spółki z o.o.”
3. Sprawozdanie z realizacji zadań przyjętych w Strategii

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pyrzyce do
2015 roku.

30 października 2008r.
1.Działania profilaktyczne podejmowane przez Gminę Pyrzyce na
rzecz przeciwdziałania występowaniu zjawisk patologii społecznej
wśród dzieci i młodzieży.
2.Stopień realizacji inwestycji gminnych.
3. Informacja w sprawie funkcjonowania PPM Spółki z o.o.
27 listopada 2008r.
1. Stan i perspektywa budownictwa mieszkaniowego w Gminie
Pyrzyce (socjalne, komunalne, inne) oraz zabezpieczenie
terenów pod budownictwo.
2. Informacja w sprawie funkcjonowania PPK Spółki z o.o.
3. Analiza skuteczności funkcjonowania systemu oświaty na
terenie Gminy Pyrzyce.
4. Sytuacja bezdomności w gminie Pyrzyce i przygotowanie
Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zapewnienia pomocy
ludziom bezdomnym.
30 grudzień 2008r.
1. Uchwalenie budżetu gminy na 2009 rok.
2. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2009 rok.
Przewodniczący Rady
Andrzej Gumowski

