DRUK NR 284
PROJEKT
Zatwierdzony przez
KOMISJĘ BUDŻETU, ROZWOJU
I OCHRONY ŚRODOWISKA
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
KOMISJĘ OŚWIATY, ZDROWIA
I SPRAW SPOŁECZNYCH
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Halinowie na 2021 rok
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713
z późn. zm.) oraz § 38 ust. 1 Statutu Gminy Halinów stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIX.470.2018
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Halinów
(tj. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 3394), Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plan pracy:
1) Komisji Budżetu, Rozwoju i Ochrony Środowiska na 2021 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały,
2) Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2021 rok stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji stałych Rady Miejskiej w Halinowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ……………
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia .................... 2021 r.
PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU, ROZWOJU I OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2021 ROK
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok – analiza, wydanie opinii, wnioski.
2. Sprawozdanie finansowe Gminy (bilans 2020) oraz realizacja budżetu 2020 – analiza, wydanie opinii,
wniosek o absolutorium.
3. Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2022 oraz umorzenia i zwolnienia podatkowe za rok 2020
– analiza, wydanie opinii, wnioski.
4. Sprawozdanie z działalności Spółki Eko-Inwestycja w 2020 roku.
5. Informacja na temat dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł.
6. Omawianie i opiniowanie projektów modernizacji i budowy dróg w Gminie Halinów w 2021 roku.
7. Ocena stanu oświetlenia oraz plany rozbudowy w 2021 roku.
8. Praca nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i ocena ich realizacji.
9. Realizacja systemu gospodarowania odpadami i informacja na temat utrzymania czystości w Gminie
Halinów w 2020 roku.
10. Informacja Burmistrza Halinowa na temat zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy.
11. Projekt budżetu na 2022 rok – analiza, wydanie opinii.
12. Utworzenie cmentarza komunalnego na działce gminnej na pograniczu Długiej Kościelnej i Długiej
Szlacheckiej.
13. Omówienie planów rozbudowy kanalizacji w Gminie Halinów.
14. Informacja na temat modernizacji i rozbudowy dróg powiatowych na terenie gminy Halinów.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia .................... 2021 r.
PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZYCH NA 2021 ROK
1. Zapoznanie z infrastrukturą i organizacją placówek kulturalno-oświatowych na terenie gminy:
 przegląd obiektów oświatowych, kulturalnych i pożytku publicznego (w tym OSP)
 koncepcje budowy nowych placówek.
2. Informacja o możliwości wdrażania programów edukacyjnych w placówkach oświatowych na terenie
gminy, a także możliwości pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz na realizację zadań z zakresu
zadań Komisji.
3. Zapoznanie z organizacją placówek oświatowych na rok szkolny 2021/2022. Bezpieczeństwo dzieci wokół
szkoły, w drodze do/ze szkoły.
4. Zapoznanie z organizacją oraz realizacją letniego/zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy
Halinów.
5. Informacja w sprawie realizacji zadania wychowania przedszkolnego w Gminie Halinów. Dotacje
dla niepublicznych przedszkoli.
6. Działalność statutowa oraz polityka informacyjna Gminnego Centrum Kultury za 2020 rok; funkcjonowanie
Biblioteki Publicznej w Halinowie.
7. Informacja na temat przeglądu i oceny stanu technicznego placów zabaw, boisk sportowych. Możliwości
Gminy, a potrzeba tworzenia nowych miejsc zabaw dla dzieci i młodzieży.
8. Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Halinów – zasoby komunalne i socjalne. Informacja o działaniach
podjętych w celu zwiększenia bazy lokalowej.
9. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Halinów. Działalność
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy; stan gotowości bojowej; infrastruktura budowlano
–techniczna; wyposażenie w samochody, sprzęt pożarniczy i umundurowanie ochronne; bieżące potrzeby
jednostek.
10. Informacja o stanie ochrony i bezpieczeństwa obywateli oraz zapobiegania przestępczości w Gminie.
Współpraca Urzędu Miejskiego z Policją oraz podmiotami działającymi na rzecz ochrony zdrowia
mieszkańców Gminy Halinów.
11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Halinów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Informacja
z działalności organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży oraz dorosłych
mieszkańców; analiza zasad wydatkowania dotacji gminnych.
12. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w Gminie Halinów w 2020 roku.
13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r. pod kątem wydatków
na oświatę i sprawy społeczne.
14. Przyjęcie informacji z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
15. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji w 2021 roku.
Zadania stałe Komisji na czas kadencji 2018-2023
1. Opiniowanie wniosków i projektów uchwał Rady Miejskiej w Halinowie.
2. Wykonywanie zadań zleconych przez Radę.
3. Współpraca z Komisjami stałymi Rady.

U zas adnienie
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) oraz § 38 ust. 1 Statutu Gminy Halinów zatwierdzonego uchwałą Nr XLIX.470.2018
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Halinów
(tj. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 3394), merytoryczne Komisje Rady Miejskiej działają zgodnie
z rocznym planem pracy przyjmowanym przez Radę Miejską w Halinowie. Ponadto Rada może udzielić
wytycznych do dalszej pracy Komisji. Przedstawione do zatwierdzenia plany pracy na 2021 rok zostały
przyjęte przez stałe Komisje Rady Miejskiej w Halinowie. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych jest
niezbędne dla prawidłowej pracy Rady Miejskiej w Halinowie.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

