
UCHWAŁA NR XLI/388/21 
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2022 roku 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. 
poz. 1372 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Sobótce 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce na I półrocze 
2022 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Sobótce 

 
 

Hanna Piwowarska 
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Załącznik do uchwały Nr XLI/388/21 

Rady Miejskiej w Sobótce 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

PLANY PRACY KOMISJI na I półrocze 2022r. 
KOMISJA SPRAW OBYWATELSKICH 

Termin Tematyka posiedzenia 
11 stycznia 

(wtorek) 
godz. 13:00 

1.Stan dróg gminnych, potrzeby w zakresie budowy i remontów z rozbiciem na miasto 
i wsie. Realizacja w latach 2019-2021 w mieście i na wsiach – rzeczowo i finansowo 
(udział budżetu gminy i dotacje). Oznakowanie nazewnictwa ulic. Plany na lata 2022-
2023. 
2.Sprawy bieżące. 
3.Sprawy mieszkaniowe (około godz. 14:30). 

8 lutego 
(wtorek) 

godz. 13:00 

1.Opiniowanie programu gospodarczego na 2022 rok w działach podległych komisji. 
2.Sprawy bieżące. 
3.Sprawy mieszkaniowe (około godz.14:30). 

8 marca 
(wtorek) 

godz. 13:00 

1.Potrzeby w zakresie oświetleń ulicznych, realizacja uzupełniania oświetlenia 
drogowego w roku 2021 oraz plan na 2022 rok. 
2.Sprawy bieżące. 
3.Sprawy mieszkaniowe (około godz. 14:30). 

 12 kwietnia 
(wtorek) 

godz. 13:00 

1.Jak wygląda realizacja budowy ścieżek rowerowych – zakres rzeczowy i finansowy. 
Informacja nt. remontu i urządzenia przystanku PKS w Sobótce (wiata dla 
podróżnych, WC). 
2.Sprawy bieżące. 
3.Sprawy mieszkaniowe (około godz. 14:30). 

10 maja 
(wtorek) 

godz. 13:00 

1.Opiniowanie sprawozdania Burmistrza MiG z wykonania budżetu za 2021 r. w 
działach podległych komisji. 
2.Sprawy bieżące. 
3.Sprawy mieszkaniowe (około godz.14:30). 

14 czerwca 
(wtorek) 

godz. 13:00 

1.Informacja nt. budowy sieci wodociągowej oraz działania zmierzające do poprawy 
jakości wody. 
2.Sprawy bieżące. 
3.Sprawy mieszkaniowe (około godz. 14:30). 

KOMISJA ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 

Termin Tematyka posiedzenia 
10 stycznia 

(poniedziałek) 
godz. 14:00 

1.Zapoznanie z planami pracy na 2022 r. ŚOK i Biblioteki Publicznej. Plany 
współpracy z Muzeum Ślężańskim. 
2.Oferta Ślężańskiego Ośrodka Kultury oraz Ślężańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
na ferie zimowe. 
3.Sprawy bieżące. 

7 lutego  
(poniedziałek) 

godz. 14:00 

1.Opiniowanie programu gospodarczego na 2021r. w działach podległych komisji. 
2.Zapoznanie z planami pracy na 2022 rok Ślężańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
oraz Muzeum Ślężańskiego. Plany współpracy ze Ślężańskim Ośrodkiem Kultury. 
Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych.  
3.Podsumowanie imprez oraz wydarzeń sportowych w roku 2021. Porównanie ilości 
wydarzeń oraz ponoszonych kosztów z poprzednimi latami. Podsumowanie 
Półmaratonu Ślężańskiego.  
4.Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w 2021 r. Planowane działania w 2022 r. oraz sprawozdanie z 
działań programów. 
5.Sprawy bieżące. 

7 marca  1.Szczegółowa analiza kosztów generowanych przez placówki oświatowe w I 
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(poniedziałek) 
godz. 14:00 

półroczu roku szkolnego 2021/2022. 
2.Informacja o działalności ŚOK, Muzeum Ślężańskiego i ŚOSiR podczas ferii 
zimowych. 
3.Funkcjonowanie kina w Ślężańskim Ośrodku Kultury. Obserwacje i wnioski w 
kontekście frekwencji, ponoszonych kosztów, możliwości rozwoju i promocji. 
4.Sprawy bieżące. 

 11 kwietnia  
(poniedziałek) 

godz.14:00 

1.Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021r. 
2.Omówienie podjętych działań w temacie „Piotr Włostowic – postać/ baza dla 
wykreowania wielokierunkowego, sztandarowego produktu turystycznego dla Sobótki 
i obszaru wokół Masywu Ślęży”. 
3.Sprawy bieżące. 

9 maja  
(poniedziałek) 

godz. 14:00 

1.Opiniowanie sprawozdania Burmistrza MiG z wykonania budżetu za rok 2021 w 
działach podległych komisji. 
2.Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2022 r. w działach podległych 
komisji. 
3.Inwestycje i plany inwestycyjne w zakresie sportu i turystyki w najbliższych latach. 
Promocja gminy. 
4.Targi sobótkowe – organizacja imprezy. 
5.Sprawy bieżące. 

13 czerwca  
(poniedziałek) 

godz. 14:00 

1.Debata na temat potrzeby i możliwości odtworzenia amfiteatru w Sobótce jako 
obiektu kulturotwórczego i atrakcyjnego turystycznie.   
2.Organizacja pracy przedszkoli w lipcu i sierpniu 2022 roku. 
3.Informacja placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych o planowanych 
zajęciach dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji. 
4.Sprawy bieżące. 

KOMISJA BUDŻETOWO- GOSPODARCZA I ROLNICTWA 

Termin Tematyka posiedzenia 
17 stycznia  

(poniedziałek) 
godz. 13:00 

1.Informacja na temat wykonanych konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz planów 
na 2022 rok. 
2.Sprawy bieżące. 

14 lutego  
(poniedziałek) 

godz. 13:00 

1.Opiniowanie Programu Gospodarczego na rok 2022. 
2.Sprawy bieżące. 

14 marca  
(poniedziałek) 

godz. 13:00 

1.Informacja na temat pozyskanych środków zewnętrznych od początku kadencji na 
realizację inwestycji gminnych. 
2.Sprawy bieżące. 

20 kwietnia  
(środa) 

godz. 13:00 

1.Ocena działań proekologicznych w Gminie Sobótka. 
2.Sprawy bieżące. 

16 maja  
(poniedziałek) 

godz. 13:00 

1.Opiniowanie sprawozdania Burmistrza MiG z wykonania budżetu za rok 2021. 
2.Sprawy bieżące. 

20 czerwca  
(poniedziałek) 

godz. 13:00 

1.Stopień realizacji zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
2.Sprawy bieżące. 

KOMISJA REWIZYJNA 

Termin Tematyka posiedzenia 
18 stycznia 

(wtorek) 
godz. 9:00 

1.Koszty utrzymania świetlic wiejskich. Analiza umów wynajmu za 2021r. 
2.Sprawy bieżące. 

15 lutego 
(wtorek) 

godz. 9:00 

1.Wspólnota mieszkaniowa Zmorskiego 5 – dzierżawa części wspólnych 
nieruchomości najemcom lokali gminnych, kompensata należności spornych przez 
ZGKiM „Ślęża” w Sobótce.  
2.Sprawy bieżące. 

15 marca 
(wtorek) 

1.Wykorzystanie środków profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych i 
narkotykowych oraz programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2021r. 
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godz. 9:00 2.Sprawy bieżące. 
21 kwietnia 
(czwartek) 
godz. 9:00 

1.Kontrola dokumentacji projektowej oraz finansowej zadania: Remont ulicy 
Zmorskiego  - etap 3 
2.Sprawy bieżące. 

17 maja 
(wtorek) 

godz. 9:00 

1.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za rok 
2021  wraz z opinią RIO na temat tego sprawozdania oraz informacji o stanie mienia. 
2.Sprawy bieżące. 

21 czerwca 
(wtorek) 

godz. 9:00 

1.Wykorzystanie Funduszu Sołeckiego za 2021r. 
2.Sprawy bieżące. 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

Posiedzenia Komisji będą odbywały się w miarę potrzeb. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7546E95B-C57A-4E45-81D8-721CA6834E2A. Podpisany Strona 3


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2

	Zalacznik 1

