
Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr 450/2017 
Rady Miejskiej Jastrowiu  
z dnia 28 grudnia 2017r. 

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2018 rok. 

 

 

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego                                   
i Gospodarki Gminnej na rok 2018 

 
TERMIN                        TEMAT 

styczeń  1.Uchwalenie wieloletniego planu Inwestycji w urządzenia wodociągowo - 
kanalizacyjne 

LUTY  
 
 
 
 

1. Omówienie planu pracy komisji z uwzględnieniem ewentualnych zmian 
    wynikających z bieżącej sytuacji.  
2. Informacja o realizacji sprzedaży mieszkań przez GiM Jastrowie w roku 
    2017 oraz osiągniętych z tego tytułu wynikach finansowych. 
3. Omówienie działalności ( planu) Straży Miejskiej na rok 2018 oraz 
    wysłuchanie sprawozdania Straży Miejskiej z wykonania zadań   
    rzeczowo- finansowych za rok 2017. 
4. Opiniowanie regulaminu dostarczania wody i ścieków. 
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  
 

MARZEC 
 
 
 

1. Analiza stanu przezimowania ozimin w wyniku mijającej zimy - realizacja  
    zobowiązań ARMiR wobec rolników  z terenu gminy i miasta Jastrowie. 
2. Omówienie stanu przygotowań Gminy, a zwłaszcza ZECiUK Sp. o.o. do 
    zadania jakim jest kanalizacja wsi Brzeźnica.  
3. Realizacja podłączenia poszczególnych posesji do wykonanej kanalizacji 
    w Samborsku oraz w mieście Jastrowie.  
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  
 

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.  
2. Ocena realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na lata  2012 
    - 2020 Rady Miejskiej z dnia 26 września 2011r.  
3. Omówienie problemów i oczekiwań OSP na terenie gminy i miasta  
    Jastrowie  
    - informacja o zabezpieczeniu p.poż budynków i pomieszczeń będących  
      w zarządzie Gminy i Miasta z uwzględnieniem stanów kominów2.  
    - wizytacje remiz strażackich i zapoznanie się z problemami straży  
 



4.Omówienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu Profilaktyki  
    Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy  
    w Rodzinie. 
5. Ocena stanu pozimowego utrzymania dróg, ulic, chodników, oraz ścieżek 
    rowerowych.  
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.   
 

MAJ 1. Omówienie gospodarki mieszkaniowej w Jastrowiu:  
    - stan techniczny zasobów mieszkaniowych oraz zakres remontów  
      mieszkań w aspekcie nowej sytuacji w zarządzaniu (powstanie spółki  
      w miejsce ZGM). 
2. Omówienie stanu przygotowań Gminy i Miasta  do nowego sezonu  
     turystycznego:  
     - kontrola kąpielisk plaż, placów zabaw, na terenie GiM.  
3. Kontrola utrzymania zieleni miejskiej   
    - nakłady, 
    - plan zamierzeń na rok 2018.  
4. Omówienie zaawansowania realizacji kanalizacji wsi Brzeźnica.  
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  
 

CZERWIEC 1. Analiza wykonania budżetu Gminy i Miasta  za rok 2017:  
    - analiza sprawozdań finansowych  
    -  opinia i wnioski Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.  
2. Omówienie wykonania poszczególnych inwestycji na terenie Gminy                 
    i Miasta Jastrowie wynikających z zadań budżetowych . 
3. Omówienie aktualnej sytuacji w realizacji zadań ZECiUK – kanalizacja 
    wsi Brzeźnica.  
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  
 

LIPIEC 1. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z wykonania budżetu za                      
    I półrocze 2018 roku 
2. Kontrola targowisk i placów handlowych na terenie gminy i miasta 
    Jastrowie.  
3 Omówienie przygotowań do organizacji dożynek gminnych w roku 2018:  
    
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  
 

WRZESIEŃ 1. Informacja o stanie i utrzymaniu cmentarzy na terenie GiM Jastrowie:  
    - sprawa budowy wiaty (zadaszenie) przy kaplicy cmentarnej w Jastrowiu.  
2. Informacja Burmistrza GiM w temacie bezdomności zwierząt na terenie    
    gminy i miasta: 
    - rozwiązania w aspekcie zmiany ustawy o ochronie zwierząt.  
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski   
 

PAŹDZIERNIK 1. Omówienie  propozycji nowych stawek podatkowych.  
2. Zapoznanie się ze stanem melioracji oraz drożności rzek zlokalizowanych 
    na terenie gminy.  
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  



 
LISTOPAD 1. Omówienie przygotowań do zimowego utrzymania dróg na terenie gminy. 

    - przyjęte zasady realizacji tego zadania.   
2. Przygotowanie propozycji do planu pracy komisji na rok 2019.  
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.   
 

GRUDZIEŃ 1. Omówienie propozycji do uchwały budżetowej na rok 2019  w ramach  
     kompetencji Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku 
     Publicznego i Gospodarki Gminnej.   
2. Omówienie zadania realizacji kanalizacji przez ZECiUK  wsi Brzeźnica.  
3. Opracowanie sprawozdania rocznego z realizacji planu komisji 
    w roku 2018. 
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.   

 


