Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Knurów na 2021 rok
1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok i przygotowanie na tej podstawie
wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Knurów.
2. Przeprowadzenie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę Miasta lub Przewodniczącego
Rady.

Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Knurów
na 2021 rok
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji powołana jest do rozpatrywania skarg na działalność
Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych, a także do rozpatrywania wniosków
i petycji składanych przez Obywateli. Komisja Skarg Wniosków i Petycji będzie się zbierać zawsze
gdy znajdzie się taka potrzeba. Członkowie Komisji będą powiadamiani o posiedzeniach przez
Biuro Obsługi Rady Miasta za pośrednictwem portalu e-sesja.
1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające
w związku ze złożoną skargą, wnioskiem lub petycją będzie mogła:
1) wystąpić do Prezydenta Miasta albo do właściwego kierownika gminnej jednostki
organizacyjnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska,
2) zebrać materiały, informacje i wyjaśnienia,
3) przeprowadzić czynności kontrolne.
2. Wyjaśnienia o których mowa w pkt. 2 będą mogły zostać złożone ustnie podczas posiedzenia
Komisji przez Prezydenta Miasta lub wyznaczonego przez niego pracownika lub kierownika
gminnej jednostki organizacyjnej. Dodatkowe wyjaśnienia będą mogły także zostać złożone
w formie pisemnej gdy wnioskuje o to Komisja.
3. W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji będzie
mogła konsultować się z Przewodniczącym Rady i innymi komisjami Rady.
4. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja przygotuje projekty rozstrzygnięć
w tych sprawach i przekaże je Przewodniczącemu Rady.
5. W sprawach nieuregulowanych w zakresie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji Komisja
będzie stosowała odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego i przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie, a także przepisy Ustawy
z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach.

Plan pracy Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Finansów
Rady Miasta Knurów na 2021 rok
Komisja w 2021 roku planuje odbyć swoje posiedzenia według potrzeb wynikających z: - zadań
zawartych w ustawie o samorządzie gminnym, - zadań zawartych w Statucie Miasta Knurów.
Ponadto Komisja zajmować się będzie:
1) rozpatrywaniem i opiniowaniem projektów uchwał, pism i korespondencji skierowanych do
Komisji przez Przewodniczącego Rady,
2) opiniowaniem wniosków o umorzenie zaległości,

3) rozpatrywaniem i opiniowaniem spraw skierowanych do Komisji przez mieszkańców Miasta,
dotyczących zakresu działania Komisji,
4) zagadnieniami strategicznymi dla Gminy w zakresie: - gospodarki wodno-ściekowej, komunikacji, drogownictwa powiatowego i gminnego oraz dróg prywatnych, - ścieżek
rowerowych, - terenów inwestycyjnych, - przestrzennego zagospodarowania, - oświetlenia
ulicznego. Podstawowymi formami działalności Komisji będą: - posiedzenia odbywane co najmniej
raz przed każdą sesją zwyczajną Rady Miasta, - posiedzenia tematyczne, wyjazdowe oraz wizje
lokalne.

Plan pracy Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia
Rady Miasta Knurów na 2021 rok
Zakres działania Komisji obejmuje zagadnienia z zakresu: - kultury fizycznej i turystyki,
współdziałanie z organizacjami społecznymi, klubami i stowarzyszeniami w zakresie sportu,
rekreacji i turystyki, analiza planów i zamierzeń z zakresu bazy sportowej i turystycznej, jak
i sprawy związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych i obiektów sportowych, - promocji
zdrowia w tym sprawy związane ze współpracą z stowarzyszeniami zajmującymi się profilaktyką
i leczeniem, placówkami służby zdrowia, osobami promującymi zdrowy styl życia, oraz
zagadnienia dotyczące problemów profilaktyki zdrowotnej.
Komisja w 2021 roku planuje odbywać swoje posiedzenia według potrzeb wynikających z: - zadań
Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia zawartych w Statucie Miasta, - zadań
zawartych w Ustawie o samorządzie gminnym w zakresie sportu i promocji zdrowia na terenie
miasta, - współpracy z innymi komisjami Rady Miasta, - spraw skierowanych do Komisji przez
Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta, - kalendarza imprez rekreacyjno – sportowych
organizowanych w mieście, - współpracy z instytucjami o profilu sportowym takimi jak: MOSiR,
Kluby i Stowarzyszenia o profilu sportowym działających na terenie miasta, - współpracy
z instytucjami o profilu zdrowotnym, - promowania działań zmierzających do poprawy kondycji
zdrowotnej społeczeństwa, - wspierania działań instytucji samorządowych i stowarzyszeń
zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia w mieście.
Ponadto Komisja będzie na swoich posiedzeniach opiniować skierowane przez Przewodniczącego
Rady Miasta projekty uchwał, pisma i korespondencję zwłaszcza w sprawach dotyczących: funkcjonowania klubów i stowarzyszeń sportowych oraz stowarzyszeń promujących zdrowie, działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, - działalności Pełnomocnika d/s Profilaktyki
i Promocji Zdrowia, - wszelkich imprez rekreacyjno – sportowych oraz propagujących profilaktykę
zdrowotną na terenie miasta.
Komisja planuje również: - zapoznawanie się z bieżącą pracą klubów i stowarzyszeń sportowych
w naszym mieście, współpracą z nimi i promowaniem ich działalności, - spotkania Komisji
w terenie na obiektach sportowych, jak i w miejscu działalności klubów i stowarzyszeń sportowych,
jak i innych budowanych i utrzymywanych obiektach sportowych przez MOSiR, - podejmowanie
działań w zakresie zwiększania bazy sportowej, miejsc do rekreacji i wypoczynku, budowy nowych
placów zabaw i modernizacji już istniejących, - analizę sprawozdań z realizacji uchwał i wykonania
budżetu miasta w ciągu roku budżetowego, - opracowanie i przekazanie wniosków do projektu
Budżetu Miasta na 2022 rok.
Na wniosek członków komisji plan pracy może być modyfikowany w czasie całego 2021 roku.
Zmiany takie jednak muszą uzyskać aprobatę zwykłej większości członków Komisji.

Plan pracy Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Knurów na 2021
rok
1. Komisja w 2021 r. planuje odbywać posiedzenia według potrzeb wynikających z: - zadań
Komisji Oświaty i Kultury zawartych w statucie miasta Knurów, - zadań zawartych w ustawie
o samorządzie gminnym, - współpracy z innymi komisjami Rady Miasta Knurów, - spraw
skierowanych od Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta Knurów, - współpracy
z instytucjami o profilu oświatowym i kulturalnym oraz stowarzyszeniami o profilu kulturalno oświatowym działającymi na terenie miasta Knurów, - wspierania działań instytucji
samorządowych i stowarzyszeń zajmujących się promocją kultury w szczególności wśród dzieci
i młodzieży.
2. Komisja deklaruje: - wspieranie programów mających na celu pozyskiwanie środków
zewnętrznych na działalność kulturalno– oświatową, - współpracę w zakresie rozwiązywania
problemów uczniów z niepełnosprawnością psychoruchową, - współpracę w zakresie integracji
uczniów zdrowych i niepełnosprawnych, - analizę sprawozdania z wykonywania budżetu miasta
w ciągu roku budżetowego, - opracowanie i przekazywanie wniosków z zakresu dzielności
kulturalno – oświatowej do projektu budżetu. W związku z obostrzeniami dotyczącymi
koronawirusa i Covid 19 oraz z uwagi na wioski członków komisji plan pracy może być
modyfikowany w czasie całego roku, a wszelkie zmiany muszą uzyskać aprobatę zwykłej
większości członków Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta w Knurowie.

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Porządku i Spraw
Socjalnych Rady Miasta Knurów na 2021 rok
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Porządku i Spraw Socjalnych Rady Miasta Knurów w 2021
roku planuje odbywać swoje posiedzenia w razie potrzeb oraz przed planowanymi
i nadzwyczajnymi sesjami Rady Miasta. Praca komisji będzie związana ze sprawami kierowanymi
do komisji przez Przewodniczącego Rady Miasta, Prezydenta Miasta oraz z określonymi
potrzebami i wnioskami mieszkańców. Niezależnie od tego komisja podporządkuje swoją pracę
planom pracy Rady Miasta, szczególnie w zakresie spraw: uchwalania budżetu miasta, analizy
realizacji budżetu za miniony okres oraz analizy sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta.
Ponadto Komisja planuje zapoznać się w roku 2021 ze sprawami : - działalności Straży Miejskiej
i analizy sprawozdań z pracy tej jednostki, - działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i analizy sprawozdań z pracy ośrodka, - sieci monitoringu miejskiego i planom jego rozbudowy, utrzymaniem we właściwym stanie sygnalizacji i oznakowania na drogach i chodnikach.
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