Załącznik do uchwały Nr XXV/124 /08
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 19 grudnia 2008 r.
Plan pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2009
Tematyka sesji
Styczeń
1. Uchwalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Miasto Złotów.
2. Przyjęcie kalendarza imprez w mieście na rok 2009 w zakresie sportu i kultury.
Marzec
1. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii.
3. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, Powiatowej Straży Pożarnej
w Złotowie oraz Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście za rok 2008.
4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia w mieście Złotów
i podejmowanych działaniach przeciwdziałania bezrobociu.
5. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności
w 2008 roku i przedstawienie zadań i planów na 2009 rok.
6. Uchwalenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Złotów
na lata 2009-2015.
Kwiecień
1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2008
i wykonania planu finansowego GFOŚiGW w 2008 roku.
2. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotowa za 2008 rok.
3. Informacja z działalności Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
4. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie w 2008
r. i przedstawienie zadań i planów remontowo-inwestycyjnych na 2009 rok
Maj
1. Informacja Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej o pracy placówki w roku 2008,
planach inwestycyjnych i merytorycznych w 2009 roku.
2. Informacja Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie o prowadzonej
działalności w 2008 roku i planach na rok 2009.
3. Informacja o stanie przygotowań do EEM Złotów’2009 r.
4. Informacja o stanie realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem sportu i kultury
w mieście.
Czerwiec
1. Informacje dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w Złotowie o wynikach pracy
dydaktycznej w roku szkolnym 2008/2009 oraz o stanie obiektów szkolnych i planach
inwestycyjnych w okresie wakacyjnym.
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2. Informacja Burmistrza Złotowa o stanie przygotowań do sezonu letniego, w tym
przygotowania kąpielisk, bazy gastronomicznej i noclegowej - opinia Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Złotowie.
3. Informacja o stanie opieki przedszkolnej w mieście Złotowie, w tym o wynikach naboru
dzieci i planach remontowych przedszkoli.
Sierpień
1. Informacje dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w mieście o stanie
przygotowania placówek w roku szkolnym 2009 / 2010.
2. Informacja Dyrektora Zespołu Przedszkoli Samorządowych o stanie przygotowania
placówek przedszkolnych do roku szkolnego 2009/2010.
Wrzesień
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Złotów za I półrocze 2009
roku.
2. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji przewidzianych na
rok 2009.
3. Informacja o stanie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na inwestycje miejskie.
Październik
1. Sprawozdanie z przebiegu EEM Złotów’2009 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2010 rok.
3. Ustalenie programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.
Grudzień
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Miasto Złotów na 2010 rok.
2. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla
Gminy Miasto Złotów na 2010 rok.
3. Przyjęcie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
4. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie za 2009 rok.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na 2010 rok.
6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na 2010 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
8. Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście
Złotowie w roku 2009.
9. Przyjęcie kalendarza imprez w mieście na rok 2010 w zakresie sportu i kultury.
Uwaga
Powyższa tematyka może być poszerzona i uzupełniana o tematy bieżące, m. in. o podjęcie
uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta
Złotowa, po wyczerpaniu procedury administracyjnej, o nadaniu nazw ulicom i placom,
o zmianach w budżecie oraz w miarę pojawienia się potrzeb.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
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