
Uchwałą Nr IV/22/06 przyjęto „Plan pracy Rady Miejskiej na 2007 rok – sesje odbywać się będą w piątki od 

godz. 16 w sali posiedzeń Rady ul. Łosińska 1. 

26 styczeń 
1. Informacja o otrzymanych w 2006 r. dofinansowaniach programów z Unii Europejskiej oraz zamiarach w roku 2007. 

2. Ocena realizacji programu „Sławków – bezpieczne miasto” za rok 2006. 

3. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2007. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie częściowej zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Sławkowa”. 

23 luty 
1. Realizacja uchwał Rady Miejskiej za rok 2006 ze szczególnym uwzględnieniem analizy uchwał nie wykonanych w 

terminie. 

2. Informacja o stanie zatrudnienia w Urzędzie Miasta i jednostkach miejskich uwzględniająca przygotowanie zawodowe 

pracowników, płace w grupach pracowniczych, zmianach w ciągu ostatniej kadencji oraz potrzebach w tym zakresie. 

3. Przeprowadzenie wizji lokalnej w LHS, CZH i realizowanych przez samorządy inwestycji komunalnych. Informacja o 

dalszych zamiarach rozwojowych terminali przy szerokim torze. 

23 marzec 
1. Uchwalenie zmian w wieloletnich planach inwestycyjnych wynikających z potrzeby ich aktualizacji, a szczególnie z 

informacji o wzroście dofinansowania unijnego. 

2. Zatwierdzenie propozycji działań Komisji d/s oświaty, kultury i spraw społecznych dotyczących współpracy z „miastami 

bliźniaczymi”. 

3. Analiza skuteczności pomocy społecznej przez MOPS i współpracujące z nim instytucje i organizacje. 

20 kwiecień 
1. Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za rok 2006 i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta. 

2. Wyniki przeglądu dróg, ulic i placów po okresie zimowym oraz harmonogram prac remontowych w 2007 r. 

3. Analiza zmian w funkcjonowaniu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Dalsze potrzeby w doposażeniu 

Zakładu. 

4. Funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, w tym stan zdrowotności mieszkańców, 

potrzeby i zamierzenia. 

18 maj 
1. Stan przygotowań do uczestnictwa miasta w „Sportowym Turnieju Miast i Gmin” oraz udział radnych w tej imprezie. 

2. Organizacja różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji. 

3. Uchwalenie założeń do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta. 

15 czerwiec 
1. Syntetyczna ocena organizowanych imprez i uroczystości miejskich w maju. 

2. Ocena funkcjonowania MOK – organizacji pracy, zatrudnienia oraz wyników działalności artystycznej i propagowania 

kultury w społeczeństwie. 

3. Przegląd stanu bazy i szlaków turystycznych w mieście. 

14 wrzesień 
1. Stan przygotowań szkół i placówek oświatowych do pracy w roku szkolnym 2007/2008. 

2. Analiza stanu prac nad przygotowaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. 

3. Funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych. 

26 październik 
1. Analiza efektów (materialnych i społecznych) dofinansowania organizacji społecznych i stowarzyszeń realizujących 

zadania publiczne. 

2. Kierunki działań i efekty w zakresie ochrony środowiska. 

3. Prezentacja organizacji społecznych i stowarzyszeń działających w mieście: 

– składy osobowe, kierownictwo organizacji, ich zamiary i możliwości realizacji programów. 

23 listopad 
1. Podjęcie uchwał o opłatach i podatkach lokalnych na rok 2008. 

2. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w roku 2007 i stopniu wykonania rzeczowego planów w tym 

zakresie. 

3. Informacja o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu Młodzieżowej Rady Miasta. 

21 grudzień  
1. Uchwalenie budżetu miasta na rok 2008. 

2. Samoocena pracy Rady Miejskiej w roku 2007. 

3. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2008. 

 


