
                                                                                                              

Uchwała Nr XXVI /175 / 2016 

 Rady Miasta Brzeziny 

z dnia 28 czerwca 2016 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych 

Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2016 r. 

 

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 63 Statutu  Miasta Brzeziny 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/240/2014 Rady Miasta Brzeziny z 

dnia 24 stycznia 2014 r.  w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta 

Brzeziny (Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego poz. 986) Rada Miasta Brzeziny 

uchwala, co następuje:  

 

 

§1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta 

Brzeziny na II półrocze 2016 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

 

Grzegorz Kędzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Rady Miasta Nr XXVI/176/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2016 r.   
Lp. Termin 

posiedzenia  
Tematyka zasadnicza     Odpowiedzialny uwagi 

1 sierpień 

 

 

1.Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji za I 

półrocze 2016 r. 

2.Stanowisko Komisji w sprawie realizacji perspekty- 

wicznego planu remontów i inwestycji drogowych na 

lata 2016 - 2018  

Przewodn. Komisji 

Spr. Społ. 

Burmistrz/Z-ca 

Burmistrza 

 

2 wrzesień 

 

 

 

1.Informacja w sprawie realizacji  zadań społecznych w 

budżecie Miasta Brzeziny za I półr. 2016 r. 

2. Informacja o potrzebach społecznych w zakresie 

poprawy stanu technicznego mieszkań w zasobach 

Miasta oraz spółki TBS oraz możliwościach 

zwiększenia ilości mieszkań socjalnych. 

3.Informacja o przebiegu Akcji Letniej dzieci i 

młodzieży w 2016 r.  

Burmistrz/Skarbnik 

 

Burmistrz/Z-ca 

Burmistrza/Skarbnik 

+prezes TBS 

 

Burmistrz/dyrekt. 

Szkół/ Nacz. SG 

 

3 październik 

 

 

 

1.Przygotowanie Miasta Brzeziny do sezonu zimowego 

2016/2017. 

 

 

 

2.Opinia Komisji w sprawie budowy szczelnego 

systemu kanalizacji sanitarnej w kontekście warunku 

UE konieczności oddania ok. 20 km. sieci kanalizacji 

sanitarnej w najbliższych latach w mieście Brzeziny. 

Burmistrz/Z-ca  

 

Burm/kier.jedn. org. 

Miasta/ prezesi 

spółek i SSCS  

Burmistrz/Z-ca 

Burm./prezes ZUK 

 

 

4 listopad 1.Opinia Komisji o planowanych stawkach podatku od 

nieruchomości i od środków transportowych oraz o 

stawkach opłat za dostawy wody i odbiór ścieków 

komunalnych na 2017 r. 

2 Opinia Komisji w sprawie prowizorium budżetowego 

w zakresie finansowania potrzeb społecznych w 2017 r. 

3.Informacja o stopniu zaawansowania remontu kanału 

deszczowego oraz budowy separatora.  

4.Opinia Komisji w sprawie projektu programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami realizującymi zadania w zakresie pożytku 

publicznego na 2017 r.  

Burmistrz/Skarbnik/

prezes ZUK 

 

 

Burmistrz/Skarbnik/

Kierownik MOPS 

Burmistrz/Z-ca 

Burmistrza 

Burmistrz/Naczelnik 

SG 

 

5 grudzień Opracowanie projektu planu  pracy Komisji na I 

półrocze 2017 r. 

 

Przewodn. Komisji 

 

 

 

Do stałych tematów posiedzeń komisji należy rozpatrywanie i opiniowanie złożonych 

wniosków oraz projektów uchwał w sprawach społecznych. 

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta 

 

                                                                                                        Grzegorz Kędzia 

 


