
 
UCHWAŁA  NR 345/2016 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 
 

z dnia 30 grudnia 2016r. 
 
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2017 rok. 
 
 

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym            
(Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579) w związku z §49 ust.1 i 3 Regulaminu Rady Miejskiej - 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 

§1. Przyjmuje się plany pracy na 2017 rok komisji stałych Rady Miejskiej                        
w Jastrowiu, stanowiących załączniki do niniejszej uchwały: 

1) plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Integracji Europejskiej 
na 2017 rok – załącznik nr 1; 

2) plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych na 2017 
rok – załącznik nr 2; 

3) plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego                    
i Gospodarki Gminnej na 2017 rok – załącznik nr 3. 

 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej                           

w Jastrowiu. 
 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 345/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia  30 grudnia 2016r. w sprawie 
przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2017 rok. 
 
 

Zgodnie z art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.               
z 2016r. poz.446 ze zm.) - komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz 
sprawozdania z działalności. 

W świetle §49 ust.1 i 3 Regulaminu Rady Miejskiej, stanowiącego załącznik do 
Statutu Gminy i Miasta Jastrowie, komisje działają zgodnie z planem pracy; do rocznych 
planów pracy komisji stosuje się odpowiednio §3 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej. 

W świetle pkt 2 powołanego przepisu - w kolejnych latach danej kadencji roczny plan 
pracy jest uchwalany  na ostatniej sesji w roku poprzedzającym rok objęty planem. 

 
Podjęcie przedkładanej uchwały jest konieczne i uzasadnione.  

 



Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr 345/2016   
Rady Miejskiej Jastrowiu  
z dnia 30 grudnia 2016r. 

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2017 rok. 
 
 

Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Integracji Europejskiej  
na 2017 rok 

 
 
   TERMIN                                                           TEMAT 

STYCZEŃ 
LUTY 

1. Analiza możliwości pozyskania funduszy z Lokalnej Grupy Działania 
2. Informacja o współpracy z gminami partnerskimi 
3. Omówienie materiałów na sesję. 
 

MARZEC 
KWIECIEŃ 

1. Zmiany w wydatkach majątkowych na 2017r. 
2. Omówienie materiałów na sesję. 
 

CZERWIEC 1. Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2016r. – absolutorium. 
2. Omówienie materiałów na sesję. 
 

SIERPIEŃ 1. Analiza funkcjonowania Straży Miejskiej. 
2. Omówienie materiałów na sesję. 
 

WRZESIEŃ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu  Gminy i Miasta za I połowę 2017r. 
2. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2018r. 
3. Omówienie materiałów na sesję. 
 

PAŹDZIERNIK 1. Ocena stawek podatków i opłat lokalnych oraz wskaźników do projektu 
    budżetu Gminy i Miasta na 2018r. 
2. Omówienie materiałów na sesję. 
 

LISTOPAD 
GRUDZIEŃ 

1. Prace nad projektem budżetu gminy i miasta na 2018r.  
2. Przygotowanie planu pracy komisji na rok 2018. 
3. Omówienie materiałów na sesję. 
 

  



Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr 345/2016 
Rady Miejskiej Jastrowiu  
z dnia 30 grudnia 2016r. 

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2017 rok. 
 

Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych  
na 2017 rok 

  
   TERMIN                                        TEMAT 

  
     STYCZEŃ 

1. Spotkanie z dyrektorami gimnazjów i szkół podstawowych   
    funkcjonujących w gminie w sprawie reformy oświaty.  
2. Omówienie materiałów na sesję. 
 

  
         LUTY 

1. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy  
    Społecznej w Jastrowiu za 2016r. w sprawie realizacji programu 500+. 
2. Omówienie materiałów na sesję. 
 

 
      MARZEC 

1. Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie gminy i miasta Jastrowie 
2. Analiza wykorzystania sal sportowych w okresie jesienno-zimowym 
3. Omówienie materiałów na sesję. 
 

 
     KWIECIEŃ  

1. Turystyka i baza turystyczna na terenie gminy i miasta. 
2. Przegląd obiektów sportowych na terenie gminy i miasta. 
3. Omówienie materiałów na sesję. 
   

    
          MAJ 

1. Funkcjonowanie szkół i przedszkoli, opinia projektów organizacyjnych.  
2. Funkcjonowanie Ośrodka Kultury, świetlic wiejskich, biblioteki. 
3. Omówienie materiałów na sesję. 
   

 
    CZERWIEC 

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta za 2016- 
    absolutorium. 
2. Omówienie materiałów na sesję. 
   

 
      SIERPIEŃ 

1. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018.  
2. Omówienie materiałów na sesję. 
3. Informacja z realizacji zadań z zakresu sportu, promocji, rekreacji, turystyki 
za I półrocze 2016r. 

 
      WRZESIEŃ  

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu  Gminy i Miasta za I połowę 
    2017r. 
2. Wypracowanie wniosków do budżetu gminy i miasta na 2018r.  
3. Omówienie materiałów na sesję. 
   

  
   PAŹDZIERNIK 

1. Omówienie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2018. 
2. Omówienie materiałów na sesję. 
   

  
     LISTOPAD 

1. Prace nad projektem budżetu gminy i miasta na 2018r. 
2. Omówienie materiałów na sesję. 
   

     GRUDZIEŃ 1. Przygotowanie planu pracy komisji na rok 2018. 
 

 
 
 



 
Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr 345/2016 
Rady Miejskiej Jastrowiu  
z dnia 30 grudnia 2016r. 

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2017 rok. 
 

 
Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego                                   

i Gospodarki Gminnej  na 2017 rok 
 

TERMIN                        TEMAT 

     LUTY 
 
 
 
 

1. Informacja na temat projektowanych zmian nazw ulic. 
2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu finansowo-rzeczowego  
    Straży Miejskiej za 2016 rok. 
3. Omówienie planu działalności Straży Miejskiej w roku 2017. 
4. Stan zaawansowania prac zmierzających do opracowania studium 
    zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu 
    zagospodarowania. 
 

MARZEC 
 
 
       

1. Analiza sytuacji w rolnictwie wobec mijającej zimy: 
    - stan ozimin, 
    - realizacja zobowiązań ARiMR wobec rolników. 
2. Informacja ZECIUK z działalności oraz prowadzonych   
    inwestycjach  oraz przyjęcie informacji dotyczącej zaopatrzenia              
    w wodę oraz stanu kanalizacji miejskiej a także efektu 
    ekologicznego uzyskanego w wyniku przebudowy sieci sanitarnej                  
    i kanalizacyjnej. 
3. Informacja o zrealizowanej sprzedaży w 2016 roku mieszkań 
    komunalnych, zainteresowaniu oraz osiągniętych wynikach 
    finansowych. 

 
KWIECIEŃ 1. Sprawozdanie z funkcjonowania „Regulaminu utrzymania 

    czystości na terenie Gminy i Miasta Jastrowie” oraz ustawy  
    o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wywóz nieczystości, 
    dzikie wysypiska śmieci, funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej 
    gminy, analiza realizacji przyłączeń kanalizacyjnych. 
2. Omówienie problemów i oczekiwań OSP w gminie 
    - informacja o zabezpieczeniu ppoż. budynków i pomieszczeń  
      będących w zarządzie gminy (z uwzględnieniem stanu kominów), 
    - wizytacja remiz strażackich, 
    - poznanie infrastruktury budowlano-technicznej, wyposażenia  
      w sprzęt pożarniczy i umundurowanie ochronne oraz stanu   
      gotowości bojowej OSP. 
3. Gminne zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna. 
4. Informacja policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego 
    na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2016. 
5. Ocena stanu pozimowego utrzymania ulic, chodników oraz 
    ścieżek rowerowych oraz dróg.  
6. Analiza wydatków na utrzymanie dróg w 2016 roku, plany i wykonanie  
2017 roku, zamierzenia na 2018 rok, ocena przyjętego systemu 
 

MAJ 1. Omówienie stanu przygotowania Gminy i Miasta do sezonu 
    turystycznego: 



    - kontrola kąpielisk, plaż, placów zabaw na terenie gminy i miasta 
2. Omówienie wniosków inwestycyjnych komisji skierowanych do    
projektu budżetu 2017, ocena możliwości ich realizacji 
3. Utrzymanie zieleni miejskiej- sprawozdanie 
 

Czerwiec 1. Analiza wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2016 rok, sprawozdań 
finansowych, opinii oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium 
2. Omówienie wykonania poszczególnych inwestycji na terenie 
    Gminy i Miasta Jastrowie wynikających z Planu Inwestycyjnego na 
    2016 rok 

 
SIERPIEŃ 1. Funkcjonowanie targowiska i placów handlowych na terenie gminy  

    i miasta. 
2. Omówienie wykonania poszczególnych inwestycji na terenie 
    Gminy i Miasta Jastrowie wynikających z Planu Inwestycyjnego na 
    2017 rok 
3. Informacja o stan zasobu mieszkaniowego i potrzeby remontowe 
mieszkań/budynków pozostających w zasobie gminy (lokale komunalne oraz 
mieszkania socjalne. 
 

WRZESIEŃ 1. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z wykonania 
    budżetu za I półrocze 2016r. 
2. Omówienie przygotowań do dożynek gminnych na terenie Gminy  
     i Miasta. 
3. Propozycje inwestycyjne i dyskusja nad założeniami do budżetu na 2018 
rok (propozycje komisji). 
4. Przedstawienie informacji Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie na temat 
bezdomności zwierząt na terenie gminy 
 

PAŹDZIERNIK 1. Omówienie propozycji stawek podatkowych. 
2. Ocena realizacji budowy kolektora w Samborsku oraz Jastrowiu. 
3. Informacja o stanie i utrzymaniu cmentarzy, działania wykonane w roku 
2016 i I półroczu 2017, zamierzenia 2017 roku oraz plany na 2018 rok 
 

LISTOPAD 1.Omówienie przygotowań do zimowego utrzymania dróg, przyjęte zasady 
2. Zapoznanie się ze stanem melioracji na terenie gminy- analiza raportu 
przygotowanego przez Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
3. Przygotowanie propozycji do planu pracy komisji na 2018 rok 

 
GRUDZIEŃ 1. Omówienie propozycji do uchwały budżetowej na rok 2018                         

    w ramach kompetencji Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 
    Porządku Publicznego i Gospodarki Gminnej. 
2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie 
3. Opracowanie sprawozdania rocznego z działalności Komisji Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Gospodarki Gminnej za 2016 
rok. 

 
 


