
UCHWAŁA  NR 152/2009
Rady Miejskiej w Jastrowiu

z dnia 27 stycznia 2009 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na rok
2009.

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r.  Nr 23 poz.220,  Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz.984, 
Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717,  Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.
1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128,    Nr 
181 poz.1337; z 2007 r.  Nr 48 poz.  327, Nr 173 poz.1218; z 2008 r.  Nr 180 poz.  1111, 
Nr 223 poz. 1458)

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:

§  1.  Przyjmuje  się  plany  pracy  na  2009  rok  komisji  stałych  Rady  Miejskiej 
w Jastrowiu, stanowiących załączniki do niniejszej uchwały:
- załącznik nr 1 – Plan pracy Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i 
Ochrony Środowiska na 2009 rok,
- załącznik nr 2 – Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw 
Socjalnych na 2009 rok,
-  załącznik  nr  3  –  Plan  pracy  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Budżetu  i  Integracji 
Europejskiej na 2009 rok.

§  2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu  Rady  Miejskiej 
w Jastrowiu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                           



                                                                                                           Załącznik nr 1
                                                                                                           do Uchwały Nr 152/2009
                                                                                                           Rady Miejskiej w Jastrowiu
                                                                                                           z dnia 27 stycznia 2009r.

Plan pracy
Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej 

i Ochrony Środowiska
Styczeń        - opracowanie plany pracy na 2009 rok
                     - przygotowanie sprawozdania z działalności komisji za 2008 rok
                     - zaopiniowanie materiałów na sesje        
Luty             - informacja ZGM o aktualnym stanie budynków i lokali użytkowych
                     oraz wykonanie planu finansowego przez ZGM
                     - informacja ZECIUK za 2008 rok
                     - sprawozdanie z utrzymania zimowego dróg, chodników na terenie gminy
                     i miasta
                     - informacja z utrzymania dróg powiatowych w gminie
                     - informacja z utrzymania drogi wojewódzkiej
Marzec        -  sprawozdanie-informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego 
                     i pożarowego na terenie gminy i miasta Jastrowie
                     - zapobieganie zjawiskom patologii w tym narkomanii wśród dzieci
                     i młodzieży
                     - omówienie materiałów na sesje
Kwiecień     - kontrola dróg gminnych i powiatowych po okresie zimowym
                     - zaopiniowanie materiałów na sesje
Maj              - kontrola targowiska i placów handlowych na terenie gminy i miasta
                     - kontrola czystości w mieście- zieleńce
                     - omówienie materiałów na sesje
Czerwiec      - kontrola placów zabaw, kąpieliska
                      - omówienie materiałów na sesje
Sierpień       - ocena stanu bezpieczeństwa za I półrocze 2009 roku
                     - omówienie materiałów na sesje
Wrzesień     - sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                      za I półrocze 2009 roku
                     - omówienie materiałów na sesje
Październik  - stan i utrzymanie cmentarzy na terenie gminy i miasta 
                      - omówienie materiałów na sesje
Listopad       - opiniowanie stawek podatkowych
                      - omówienie materiałów na sesje
Grudzień      - opracowanie planu pracy na 2010 rok

                                                                                                          

                                                                                                           



                                                                                                            Załącznik nr 2
                                                                                                           do Uchwały Nr 152/2009

                                                                             Rady Miejskiej w Jastrowiu
                                                                                                            z dnia 27 stycznia 2009r.

Plan pracy
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu

i Spraw Socjalnych

Styczeń        - sporządzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2008 oraz
                     opracowanie planu pracy na rok 2009
                             
Luty             - przygotowanie do sesji w zakresie czytelnictwa w gminie oraz ocena 
                     funkcjonowania świetlic środowiskowych,
                     - ocena funkcjonowania służby zdrowia w gminie
Marzec        -  ocena funkcjonowania ZGM w 2008 oraz jego zamierzeń na rok 2009
                     - analiza stanu bezrobocia w gminie oraz szukanie sposobów na jego 
                     pomniejszenie
Kwiecień     - analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008, 
                     - udzielenie absolutorium Burmistrzowi za rok 2008
Maj              - analiza funkcjonowania sportu w gminie przez pryzmat rozwoju bazy
                     i osiągniętych wyników
Czerwiec      - bezpieczeństwo wakacyjne młodzieży szkolnej oraz możliwości
                      organizacyjne letniego wypoczynku, 
                      - dostosowanie szkół do mian wprowadzonych reformą oświatową
Sierpień       - ocena przygotowania placówek do nowego roku szkolnego,
                     - ocena sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku,
                     - sprawozdanie komisji za I półrocze 2009 roku
Wrzesień     - analiza pomocy społecznej w gminie za I półrocze  2009 roku,
                     - funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej
Październik  - analiza projektów podatkowych i opłat lokalnych na rok 2010
Listopad       - funkcjonowanie kultury na terenie Jastrowia i w gminie
                      - ocena stanu realizacji inwestycji w roku 2009
Grudzień      - walka z patologia społeczną przez działanie Programu Profilaktyki 
                       i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
                      - uchwalenie budżetu gminy na 2010 rok

                                                                                                         

                                                                                                          



                                                                                                           Załącznik nr 3
                                                                                                           do Uchwały Nr 152/2009

                                                                             Rady Miejskiej w Jastrowiu
                                                                                                            z dnia 27 stycznia 2009r.

Plan pracy
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu

i Integracji Europejskiej na rok 2009

Styczeń        - opracowanie planu pracy komisji na 2009 rok

Luty             - sprawozdanie MGOPS w Jastrowiu z działalności za rok 2008 i przedstawienie
                    zamierzeń na rok 2009

Marzec        - ocena stanu przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2009 rok 

Kwiecień     - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2008 roku

Maj              - ocena działalności finansowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu

Czerwiec      - sprawozdanie Zakładu energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych w Jastrowiu
                      z działalności i zrealizowanych inwestycjach w 2008 roku

Sierpień       - analiza i ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku

Wrzesień     - analiza wydatków i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy w 
                     I półroczu 2009 roku

Październik  - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za trzy kwartały 2009 roku

Listopad       - analiza stawek podatków i opłat lokalnych oraz wskaźników do budżetu 
                      gminy na 2009 rok 

Grudzień      - rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2010 rok

Stałymi punktami prac komisji jest omawianie materiałów sesyjnych a także bieżące sprawy 
związane ze zmianami budżetu.


