
 
                      Plan Pracy Rady Miejskiej na 2015 rok 
 
 
         TERMIN                                TEMATYKA 
   
 
           LUTY 

- Informacja z Wieloletni Plan działania     
   ZECiUK 
- Omówienie inwestycji z zakresu ochrony     środowiska. Gospodarka śmieciowa. 
- Ustalenie planów pracy komisji stałych oraz planu pracy Rady. 

 
 
        MARZEC 

-   Informacja ZGM o aktualnym stanie budynków i lokali użytkowych.                      
- Przygotowania do zmian organizacyjnych i przekształceniowych. 
-  Informacja dotycząca wyborów sołtysów na terenie gminy Jastrowie                            
-  Zapoznanie się z możliwościami rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście 
Jastrowie 

 
 
 
 
      KWIECIEŃ 

-  Sport i kultura w gminie Jastrowie. Baza turystyczna i przygotowania do sezonu 
letniego. 
-  Zapoznanie się z dotychczasową strategią rozwoju gminy oraz wypracowanie 
kierunku rozwoju gminy Jastrowie. 
-  Zapoznanie się z pracą Komisji Rolnictwa na temat stanu pozimowego 
chodników oraz dróg na terenie miasta i gminy Jastrowie 
-  Omówienie realizowanych oraz planowanych inwestycji w roku 2015r 
-  Analiza planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Jastrowie 
- Oświadczenia majątkowe za rok 2014. 

 
 
           MAJ 

- Informacja o  porządku publicznym, stan bezpieczeństwa na terenie gminy 
-  Zapoznanie się ze wskaźnikami działalności Straży Miejskiej, Policji oraz 
Straży Pożarnej 
-  Informacja o stanie zieleni na terenie gminy Jastrowie, 
-  Czystość chodników i zieleni, zwiększenie kompetencji Straży Miejskiej w 
respektowaniu prawa miejscowego.  
-  Zmiany w budżecie Gminy na rok 2015, 

 
      CZERWIEC 

-  Zapoznanie się z projektami z nowej perspektywy unijnej 2014-2020, 
realizowanych na terenie gminy Jastrowie.   Szanse i możliwości.  
-  Analiza wykonania budżetu za 2014rok – -  Zapoznanie się z działalnością 
spółki ZECiUK 
absolutorium.   

 
        SIERPIEŃ 

-  Informacja z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015roku. 
-  Informacja o wykonanych inwestycjach zaplanowanych na rok 2015 
-   Zapoznanie się z działalnością MOPS w Jastrowiu. 

 
 
       WRZESIEŃ 

-   Informacja na temat wyników egzaminów kompetencyjnych na szczeblu szkoły 
podstawowej oraz gimnazjum 
-   Informacja na temat przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku 
szkolnego. 
-   Informacja na temat działalności Ośrodka Kultury, biblioteki  i świetlic 
wiejskich 
-   Oświadczenia majątkowe. Omówienie 

 
 
       PAŹDZIERNIK 

-   Stawki podatkowe i opłaty lokalne na rok 2016 
-   Omówienie przeglądu stanu dróg gminnych  
-   Analiza realizacji inwestycji budowy kanalizacji ściekowej i zaopatrzenia w 
wodę na terenie gminy Jastrowie 

 
 
          LISTOPAD 

-   Zapoznanie się ze wskaźnikami dotyczącymi przygotowania budżetu, 
-   Wieloletnia Prognoza  Finansowa dla gminy Jastrowie 
-   Informacja na temat działalności stowarzyszeń i organizacji , do których należy 
gmina Jastrowie   
-   Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani na rok 2016 
-   Informacja na temat współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, 



  
        GRUDZIEŃ 

-   Uchwalenie budżetu gminy na rok 2016, -   Przyjęcie planu pracy Rady Gminy 
na rok 2016 
-   Przyjęcie planu pracy Komisji Stałych na rok 2016 
-   Podsumowanie pracy Rady Miejskiej 

 
 
 

 


