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Plan  pracy Rady  Miejskiej w  Jastrowiu
na 2010 rok  

L.P. Tematyka posiedzeń sesyjnych Termin

1
Sprawozdanie stałych Komisji Rady Miejskiej z działalności za 2009 rok oraz
przyjęcie planów pracy na rok 2010. 
Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych w 2009 roku.

Styczeń

2
Działalność świetlic środowiskowych na terenie gminy.
Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z działalności w 2009 roku
oraz zamierzenia na 2010 rok.

Luty

3

Funkcjonowanie słuŜby zdrowia na terenie Jastrowia i gminy.
Ocena stanu bezrobocia na terenie gminy Jastrowie i działaniach zmierzających
do jego złagodzenia na podstawie informacji Powiatowego Urzędu Pracy.
Informacja Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych z działalności i
zrealizowanych inwestycji w 2009 roku.

Marzec

4
Informacja Burmistrza nt. realizowanych inwestycji.
Sprawozdanie z wykonania budŜetu za 2009 rok i rozpatrzenie wniosku o
udzielenie absolutorium Burmistrzowi.

Kwiecień

5
Informacja o stanie ładu,porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie
Jastrowie.
Działania w zakresie promocji gminy Jastrowie.

Maj

6

Funkcjonowanie oświaty gminnej oraz informacja dyrektorów szkół i
przedszkola samorządowego nt. wakacyjnych planów remontowych.
Informacja Burmistrza nt. przygotowania gminy Jastrowie do sezonu letniego.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2010 roku. 

Czerwiec

7

Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budŜetu gminy Jastrowie za I półrocze
2009 roku.
Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2010/2011.
Sprawozdanie z prac stałych Komisji Rady za I półrocze 2009 roku.

Lipiec -
Sierpień

8

Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności
za I półrocze 2009 roku.
Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej.
Informacja o działalności Instytucji Kultury na terenie gminy Jastrowie.

Wrzesień

9

Przyjęcie uchwał podatkowych i opłat lokalnych na 2011 rok.
Funkcjonowania sportu w gminie.
Informacja o złoŜonych oświadczeniach majątkowych radnych za 2009 rok.
Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2009/2010.

Październik

10

Analiza realizacji zadań inwestycyjnych wynikających z budŜetu gminy na
2010 rok.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2010 roku.
Podsumowanie czteroletniej pracy Rady Miejskiej.

Listopad



Uwaga!

W bieŜącej pracy Rady Miejskiej wystąpią następujące sprawy:                      
– przyjmowanie uchwał w sprawach pozostających w zakresie działania gminy oraz

podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeŜonych do kompetencji Rady Gminy. 
– analiza i rozpatrywanie wniosków, skarg i pism skierowanych do Rady i jej organów

pomocniczych.

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                              Paweł  Dymek


