PLAN PRACY
RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU
NA ROK 2006

Miesiąc
Styczeń

Tematyka

Formy

Uwagi

Uchwalenie
Gminnego
Programu Sesja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Uchwalenie regulaminów wynagra-dzania i
nagród dla nauczycieli
Uchwalenie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
terenów w m. Pasym
Uchwalenie
Lokalnego
Programu Sesja
wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i
Młodzieży
Uchwalenie
Programu
Ochrony
Środowiska Gminy Pasym na lata 20082015
Analiza umorzeń p łatniczych w 2005 r

luty

Kontrola zimowego
gminnych

utrzymania

Komisja Rewizyjna
dróg Komisja
Rolnictwa...

Analiza organizacji opieki nad dziećmi z Komisja Promocji...
orzeczeniami i opiniami, organizacja zajęć
kompensacyjnych, wyrównawczych
i opiekuńczych

1

marzec

Analiza działalności ZGKiM –ocena Komisja
działalności w 2005 r. I planu działania w Rolnictwa..
2006 r.

Analiza wykonania budżetu

Komisja Budżetowa

Zapoznanie i planem i pracą MOKiS

Komisja Promocji...

Kontrola wpływu środków pochodzących z Komisja Rewizyjna
opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu
w 2005 r
kwiecień

Analiza struktury zatrudnienia w
w 2005 r

MGOPS Komisja Rewizyjna

Przegląd dróg gminnych i powiatowych Komisja
będących w gminnym administrowaniu.
Rolnictwa..

Analiza budżetu MOPS na 2006 rok

Komisja Promocji

Uchwa ła w sprawie absolutorium

sesja

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
za rok 2004
Sprawozdanie z działalności ZGKiM i
MGOPS
Informacja
o
wykonaniu
dzia łaniach Rady, Burmistrza

budżetu, Spotkania z
mieszkańcami

2

maj

Wykaz zaległości opłat mieszkańców

Komisja Budżetowa

Funkcjonowanie
Gimnazjum
i
Szkół Komisja Promocji...
Podstawowych w roku 2005/2006 ( z udziałem
dyrektorów szkół)
Uchwalenie
miejscowego
planu Sesja
zagospodarowania przestrzennego w obrębie
geodezyjnym Rusek Wielki na cele górnicze
Kontrola wydatków własnych gminy na OSP Komisja Rewizyjna
w 2005 r

Kontrola w Gimnazjum – protokó ł z Komisja Rewizyjna
odbioru hali sportowej
czerwiec

Kontrola MOKiS za rok 2005

Komisja Rewizyjna

Wyjazd do miejsc zbiorowego wypoczynku i Komisja Rolnictwa
ocena przestrzegania przepisów o ochronie
środowiska.

Analiza kosztów dowozu dzieci do szkół

Komisja Budżetowa

Informacja o opiece zdrowotnej w gminie Komisja Promocji...
w roku 2005 i zadania na 2006 r
Pomoc w organizacji i realizacji Dni Komisje
Pasymia

3

sierpień

Pomoc i czynne zaangażowanie w organizację Komisja Rolnictwa
gminnych dożynek w organizacji gminnych
dożynek.
Analiza wykonania budżetu za I półrocze

Komisja Budżetowa

Analiza wydatków MGOPS na zasiłki sta łe i Komisja
pomoc doraźną z wyszczególnieniem liczby Budżetowa
osób pobierających zasi łki w okresie od 01.01
– 31.07.2006
Informacja o przygotowaniu placówek Komisja Promocji
oświatowych do nowego roku szkolnego

wrzesień

Współpraca z dyrekcjami szkó ł i pomoc w Komisja
organizacji akcji „Sprzątanie świata”
Rolnictwa..
Analiza wpływów dotacji do budżetu miasta w Komisja Budżetowa
2005 r.
Informacja MOPS o stanie opiek i
społecznej w gminie oraz zadania na
najbliższy okres

październi
k

Komisja Promocji

Uchwalenie
miejscowego
planu sesja
zagospodarowania
przestrzennego
w
obrębie geodezyjnym Leleszki gmina
Pasym
Uchwalenie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
w
obrebie geodezyjnym Tylkowo- gmina
Pasym

listopad

Zaprzysiężenie nowej Rady
Przygotowanie
propozycji
podatkowych na rok 2007.
Zapoznanie się
utrzymania dróg

z

planem

Uchwały okołobudżetowe

Sesja
stawek Komisja Rolnictwa..

zimowego Komisja Rolnictwa

Sesja

4

grudzień

Uchwała w sprawie budżetu na rok 2007

Sesja

Opracowanie planów pracy

Komisje

5

