PLAN PRACY
RADY MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK

Lp.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Data sesji RM
TEMAT PRZEWODNI
(data kolegium RM)
Przyjęcie sprawozdań z pracy komisji Rady Miasta za rok 2015.
27 stycznia
(15 stycznia)
1. Ocena przystosowania infrastruktury miejskiej pod względem
24 lutego
(12 lutego)
przystosowania do obsługi osób niepełnosprawnych, starszych
i rodziców z małymi dziećmi (wózki).
2. Podsumowanie OBO – ewaluacja.
1. Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście.
30 marca
(18 marca)
2. Ocena stanu realizacji inwestycji miejskich.
Sprawozdanie
z
realizacji
Programu
współpracy
27 kwietnia
(15 kwietnia)
Miasta Olsztyn z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.
1. Ocena przygotowania miasta do sezonu letniego.
25 maja
(13 maja)
2. Ocena miasta pod względem przygotowania oferty
turystycznej, pakiety turystyczne.
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
29 czerwca
(17 czerwca)
Miasta Olsztyna za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu.
2. Informacja o realizacji przez Miasto Olsztyn zadań
z zakresu sportu i rekreacji
Przerwa urlopowa

8.

31 sierpnia
(19 sierpnia)

9.

28 września
(16 września)

10.

26 października
(14 października)

11.

30 listopada
(18 listopada)

12.

21 grudnia
(9 grudnia)

1. Informacja o przygotowaniu szkół do roku szkolnego
2016/2017.
2. Informacja o działalności spółek miejskich.
1. Zapoznanie z informacją o przebiegu wykonania budżetu
Miasta za I półrocze 2016 roku.
2. Zapoznanie z informacją o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć.
1. Informacja dotycząca analizy danych zawartych
w oświadczeniach majątkowych złożonych Prezydentowi
Olsztyna i Przewodniczącemu Rady Miasta w 2016 roku.
1.
Informacja
o
realizacji
zadań
oświatowych
w Olsztynie w roku szkolnym 2015/2016 w tym
o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, których
prowadzenie należy do zadań własnych Miasta Olsztyna.
2. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana
praca społecznie użyteczna w roku 2017.
3. Podjęcie uchwał okołobudżetowych.
1. Przyjęcie planów pracy Rady Miasta oraz Komisji
na 2017 rok.
2. Przyjęcie budżetu Miasta na 2017 rok i Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Ciunel

