Podsumowanie pracy Rady Gminy Jeżewo za 2016 rok.

W pierwszym roku VII kadencji, Rada Gminy obradowała na 8 posiedzeniach sesji, na
których

podjęto

83

uchwały.

Rada

Gminy

pracowała

w

oparciu

o przyjęty w dniu 2 marca 2016 r. plan pracy oraz zgodnie z przyjętymi planami pracy stałych
Komisji Radny.
Najczęściej poruszana tematyka posiedzeń Rady, jak i Komisji Rady Gminy dotyczyła
istotnych spraw dla mieszkańców oraz funkcjonowania naszej gminy w zakresie: służby
zdrowia, spraw oświatowych, stanu bezpieczeństwa publicznego oraz ppoż., ochrony
środowiska, jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie gminy, realizacji
inwestycji, budowy i modernizacji dróg i chodników, zbycia i wydzierżawiania
nieruchomości

gminnych,

zaciągania

kredytów

czy

pożyczek,

spraw

socjalnych

mieszkańców, uchwalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 r. oraz rozpatrywania
wniosków mieszkańców gminy, jak również wniosków i interpelacji radnych. Przedstawione
zostały również informacje związane z realizacją zadań zleconych dotyczących świadczeń
rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego,
stypendiów szkolnych i innych świadczeń wypłacanych mieszkańcom gminy.
W posiedzeniach sesji czy komisji oprócz radnych i wójta gminy uczestniczyli: skarbnik
gminy, sołtysi oraz przedstawiciele różnych organizacji czy instytucji, jeżeli wymagała tego
tematyka spotkania oraz pracownicy urzędu gminy.
Na każdej sesji dokonywano wprowadzenia zmian do przyjętego budżetu na 2016 r., i zmian
do Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także Skarbnik Gminy składał informacje
z przebiegu wykonania budżetu. Rada pracowała nad analizą wykonania budżetu za 2015 r.
oraz za I półrocze 2016 r. Przyjmowane były sprawozdania i informacje z działalności
gminnych jednostek organizacyjnych, m.in. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także
Komendanta Gminnego OSP, Kierownika Gminnej Przychodni w Jeżewie, Gminnej Spółki
Wodnej oraz z realizacji Gminnego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Stałym tematem
porządku obrad każdej sesji były informacje Wójta Gminy z prowadzonej działalności
w okresie międzysesyjnym. Rada i jej Komisje wypełniały swoje bieżące zadania ustawowe
i statutowe związane z przyjętymi planami pracy. Na potwierdzenie czego sporządzone
zostały protokoły z posiedzeń.
W 2016 roku funkcjonowało 5 Stałych Komisji Rady Gminy, tj.:

1.

Komisja Rewizyjna – w skład, której wchodzi 6 członków: Przewodniczący
p. Tadeusz Makowski, pozostali członkowie: p. Grażyna Dalak-Ożóg, p. Jerzy
Golonka, p. Teresa Kornacka, p. Józef Smoczyk, p. Wiesława Ziółkowska.

2.

Komisja Ładu, porządku, ochrony przeciwpożarowej, sportu, kultury i
turystyki

–

w skład, której wchodzi 3 członków: Przewodniczący p. Henryk Rybak, pozostali
członkowie: p. Józef Smoczyk i p. Maciej Warczak.

3.

Komisja Rozwoju gospodarczego, rolnictwa i pozyskiwania środków
zewnętrznych – w skład, której wchodzi 3 członków: Przewodniczący p. Grażyna
Dalak-Ożóg, pozostali członkowie: p. Marian Romanowski i p. Agnieszka
Strzyżewska.

4.

Komisja Ochrony środowiska, budżetu i finansów – w skład, której wchodzi
4 członków: Przewodniczący p. Wojciech Młyński, pozostali członkowie: p. Jerzy
Golonka, p. Józefa Manikowska, p. Sławomir Stefan.

5.

Komisja Oświaty, zdrowia, spraw socjalnych mieszkańców, planowania
przestrzennego i budownictwa – w skład, której

wchodzi 8 członków:

Przewodnicząca p. Józefa Manikowska, pozostali członkowie: p. Teresa Kornacka,
p. Wojciech Młyński, p. Marian Romanowski, p. Henryk Rybak, p. Sławomir Stefan,
p. Agnieszka Strzyżewska i p. Wiesława Ziółkowska.
Poszczególne Komisje odbyły posiedzenia, na których realizowany był przyjęty
harmonogram pracy w zakresie tematycznym lub kontrolnym, a także łączone wspólne
posiedzenia komisji, gdzie omawiane były projekty uchwał, sprawy z zakresu bieżącej
działalności rady czy realizacji zadań własnych gminy.
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