
Plan pracy Rady Miasta Lędziny na 2016 r. 

 

 

1. Rok 2016 będzie drugim rokiem pracy Rady Miasta VII Kadencji. 

2. Posiedzenia zwyczajne Rady Miasta odbywać się będą w ostatni czwartek każdego miesiąca                          

o godz. 16
00

  z wyjątkiem miesiąca maja i  grudnia. 

3. W miesiącu lipcu planowana jest przerwa wakacyjna. 

4. Komisje stałe Rady Miasta odbywać będą swoje posiedzenia (zwyczajne) w tygodniu 

poprzedzającym Sesje Rady Miasta. 

5. Komisja Rewizyjna odbywać będzie swoje posiedzenia w poniedziałki poprzedzające sesje Rady 

Miasta. W roku 2016 zaplanowane zostały dwa dyżury radnych w maju i wrześniu. Radni będą je 

pełnić w swoich okręgach wyborczych. Miejscami dyżurów będą: Zespół Szkół w Goławcu, lokal 

Koła Pszczelarzy w Górkach, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 1, OSP, 

Szkoła Podstawowa Nr 3. 

6. Przewodnicząca Rady, niezależnie od zaplanowanych dyżurów radnych, pełnić będzie dyżury                

w każdy poniedziałek w Urzędzie Miasta w godzinach 15
30

 – 16
30

. 

Wiceprzewodniczący Rady będą pełnić dyżury w Urzędzie Miasta w każdy wtorek w godz.  

15
00

 – 16
00

. 

 

Tematyka planowanych sesji 

 

28 stycznia 2016 r. 

 podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. w Tychach – do 

uzgodnienia z Wydz. Gospodarki Miejskiej, 

 sprawy bieżące. 

 

25 lutego 2016 r. 

 podjęcie uchwały w sprawie wysokości taryfy za wodę i wysokości taryfy za zrzut 

ścieków dla PGK Partner. 

 sprawy bieżące. 

 

24 marca 2016 r. 

 sprawy bieżące. 

 

28 kwietnia 2016 r. 

 zatwierdzenie sprawozdań finansowych jednostek budżetowych gminy: MOPS, 

MZOZ, MBP i MOK.   

 sprawy bieżące. 

 

25 maja (środa) 2016 r. 

 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium 

z wykonania budżetu za 2015 r., 

 sprawy bieżące. 

 

30 czerwca 2016 r. 

 informacja Komisji Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego na 

temat stanu bezpieczeństwa publicznego w Lędzinach oraz przygotowanie służb 

ratowniczych do wakacji 2016 pod względem bezpieczeństwa; przedstawienie 

wniosków stąd wynikających, 

 sprawy bieżące. 

 

 

 

 



Lipiec 2016 r. 

Przerwa wakacyjna. 

 

 

25 sierpnia 2016 r. 

 informacja Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy 

Społecznej na temat przygotowania lędzińskich szkół do nowego roku szkolnego, 

zdefiniowanie potrzeb i zagrożeń, sformułowanie wniosków. 

 sprawy bieżące. 

 

29 września 2016 r. 

 sprawy bieżące. 

 

27 października 2016 r. 

 sprawy bieżące. 

 

24 listopada 2016 r. 

 podjęcie uchwały dotyczącej stawek podatków i opłat lokalnych, 

 sprawy bieżące. 

 

22 grudnia 2016 r. 

 podjęcie uchwały budżetowej na 2017 r., 

 przedstawienie planu pracy Rady Miasta, Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady 

Miasta na 2017 r. 

 sprawy bieżące. 

 

 


