Zalącznik l,C ,
z sesli N. . XX.(.il.
Sprawozdanie z działalnościKomisii Oeólnei w 2020 roku.

W 2020 roku Komisja

Ogólna obradowała na

8

do protokolr

"

dnio.,,J8,,lłt,,,rril1,

posiedzeniach, na których

zaopiniowała 44 projekty uchwał. Posiedzenia Komisji Ogólnej poza normalnym
trybem obradowania odbywały się takze w formie korespondencyjnej (w miesiącu
listopadzie) oraz

w formie zdalnej (w miesiącu grudniu). Od miesiąca marca

czzerwca ze względu na wzrost przypadków zachorowań na

do

COVID-I9 oraz w trosce

o bezpteczeństwo i ochronę zdrowia publicznego posiedzenia Komisji Ogólnej zostały
odwołane.

Komisja Ogólna pracowała w oparciu o plany pracy, które zostały przyjęte
przez Radę następuj ącymi uchwałami

:

- Uchwała Nr XV/108l2019 Rady Miejskiej w Mieroszowie, z dnia 19 grudnia
2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na I półrocze
20l9r.,
- Uchwała Nr XXI/148|2020 Rady Miejskiej w Mieroszowie, z dnia 25 czerwca
2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na II półrocze2020

r., na podstawie których zajmowała się między innymi opiniowaniem projektów
uchwał w sprawach

1.
2.
3.
4.

:

rozpatrzenia skargi nabezczyrnośćBurmistrza Mieroszowa,
rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Mieroszowa,

określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżętu
Gminy Mięroszów na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na
gazziemny lub prąd i zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości,
w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziędzinie
upowszechniania i ochrony kultury materialnej Mieroszowa o nazwię ,,Ładna
Kamienica'",

5. zmlany Uchwały Nr XIYl98l20I9 Rady Miejskiej Mieroszowa z

dnia
28 listopada2019 r, w sprawie określeniawzoru deklaracji o wysokości opłaty

za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości,

6. zmlany Uchwały Nr XLIll94l17 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia
28 częrwca 2017 r, w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni
7.

zewnętrznych stanowi ących własno ść Gminy Mi ero szów,

zmiany Uchwały Nr XXXIłI9}1I7 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia
27 kwiętnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów
zabaw stanowiących własnośćGminy Mieroszów,

8. w sprawie wniesienia prawa własnościnieruchomości w formie

wkładu
niepieniężnego (aportu) do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego
,,TBS" z siedzibąw Kamienn ej Górze,
9. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/76/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia
30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za go sp o darowani e o dp adami komunalnymi,
1 0. ustanowienia pomnika przyrody,
11. udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania,
12" zńwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdanta z wykonania
budzetu Gminy Mieroszów za rok 2019,

I3.zmiany Uchwały Nr XXXVII|I77II7 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia
29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu cmęntatza komunalnego
w Mieroszowie,

Komisji Ogólnej na

półrocze2020 r.
I5.zmtany Uchwały Nr XIVl96l20I9 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia
28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
14, zatwięrdzeniaplanu pracy

II

I6.zmiany Uchwały Nr XIYl98l2019 Rady Miejskiej Mieroszowa

z

dnia
28 listopada2019 r. w sprawie określeniawzoru deklaracji o wysokości opłaty

za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przęz właścicieli
nieruchomości,
17. zmiany Uchwały Nr XVIII/I2412020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia
29 kwietnia2)Z} r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Mieroszów,
18. zmiany Uchwały Nr XVIII/I2512020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia
29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegołowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właścicielanieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
19. w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu ,,Honorowy Obywatel
Gminy Mieroszów",
20. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów,
ZI.w sprawie ustalenia średniejceny jednostki paliwa w Gminie Mieroszów
w roku szkolnym 20201202I,
22, rczpatrzenia skargi na nienalezyte wykonanie zadań przez dyrektorów szkół
i placówek oświatowych,
23.ptzyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 202l2029,
24. uchwały budżetowej na202l rok,
25.prryjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mieroszów z organlzacjamt
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnta

dzińalności pozytku publicznego i o wolontariacie,
prowadząc y mt działalno śćpożytku publ i czne go na r ok 202 I,
26. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Mieroszów na 2027 rok,
27. uchyIenia Uchwały Nr XXVII/|68|ż020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia29
pażdziemika2)2} r. uchylającej Uchwałę Nr V/37l20I9 z dnia 28 lutego 2019
roku w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek

24 kwietnia 2003 r,

o

prowadzony ch ptzez Gminę Mieroszów,

28,

w sprawie

obciążanta nieruchomości stanowiących własnośćGminy
Miero szów o graniczonym prawem rzęczow m - słuzebnościąprzesyłu,
29. w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2020 roku wraz z upływem roku
budzetowego,
30, zmiany Uchwały Nr I/6/2018 Rady Miejskiej Mieroszowa
2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mieroszowa,

3L zatwterdzentaplanu

z

dnia 23 listopada

pracy Komisji Ogólnej na I półroczę202I roku.

Ponadto Komisja siedem razy opiniowała projekt uchwały w sprawie zmian do
budzetu Gminy na2020 r., czterokrotnie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa
w sprawie zmlany Uchwały Nr XV/105l2019 zdnia 19 grudnia 2019 t, w sprawie
prryjęcta Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2020-2029
oraz dwukrotnie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/I00/12 Rady
Miejskiej Mieroszowa z dnta ż7 |utego w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa
drogowego dróg gminnych,

Omówione zagadnienia wynikające z uchwalonych planów pracy to

:

l.Tematy związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy

:

1) Stopień reallzacjt koncepcji rozwoju Ośrodka Pomocy Społecznej.

2) AnaIizabieżących spraw oświatowych
- przedstawienie informacji w zakresie zatrudnienia naucrycieli w poszczególnych
szkołach i w przedszkolu,
- średniepłace nauczycteli w 2019 r. w rozbiciu na poszczegóIne stopnie awansu
:

zawodowego,
- przedstawienie kosztow ogolnych utrzymania każdej szkoły za20l9 r.

3) Kosźy funkcjonowania

Mieroszowskiego Centrum Kultury

w

na dztaŁy : kultura, spot1, biblioteki.
4) Propozycje programowe ,,Akcja Lato 2020" MCK+ placówki oświatowe.
5) Sytuacja finansowa ZGKiM ,,Mieroszów" Sp. z o.o.

Gminy Mieroszów
publiczny
1) Transport
w Gminie Mieroszów problemy, oczekiwania.
planu
2) Przedstawienie
inwestycji na rok 2020.
3) Analiza ściągalnościopłat za wodę, ściekii czynszw 2019 r,
2. Sprawy dotyczące bezpośredniomieszkańców

:

rozbiciu

3.

Sprawozdania:

1) Sprawozdania z wykonania budzetu

za20l9

r,

2) Sprawozdanie Miejskiej Komisji Mieszkaniowej w zakresie przyznawanych lokali
mieszkalnych w 2019 r.

3)

Sprawozdanie

z

działalnościGminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowychza20l9 r,
4) Sprawozdanie z,,Akcji Lato"

na terenie

Gminy Mieroszów w 2020

4.Informacje :
1) Informacja na temat zbytego mienia komunalnego

r.

za 2019 rok w

formie

przetargowej oraz informacja na temat uzyskanych dochodów ztego tytułu.
2) Informacja o arkuszach organizacyjnych szkól na rok szkolny 202012021,
3) Informacja o stanie przygotowań szkół do roku szkolnego 20201202I.

4) Informacja na temat gospodarki remontowej zasobów komunalnych

i

mieszkaniołvych prowadzonychprzez Gminę Mieroszów w roku 2019.
5) Informacja z wykonania budzetu Gminny Mieroszów zal półroczę 2020 r,
6) Informacja dotycząca stawek podatkowych na 2021 rok.

funkcjonowania gminy :
1) Ocena inwestycji gminnych dokonanych w 2019 r.
2) Stopień zaawansowania wniosków przygotowanych z projektów unijnych.
3) Raport o stanie Gminy Mieroszów zaż0l9 r.
5. Inne §prawy dotyczące

wspólnot

