
UCHWAŁA  NR 150/2019 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 

z dnia 30 grudnia 2019r. 

 

 

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2020 rok. 

 

 

Na podstawie §40 ust.2 Statutu  Gminy i Miasta Jastrowie, stanowiącego załącznik do 

uchwały Nr 226/2001 z dnia 30 października 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy                   

i Miasta Jastrowie  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2001r. Nr 160 poz.4335; z 2003r. Nr 118, poz.2162; 

z 2005r. Nr 37, poz.1062;  z 2018r. poz.8524) - 

 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

 

 

§1. Przyjmuje się plany pracy na 2020 rok komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu, 

stanowiące załączniki do niniejszej uchwały: 

1) plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Integracji Europejskiej na 

2020 rok – załącznik nr 1; 

2) plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych na 2020 

rok – załącznik nr 2; 

3) plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego                    

i Gospodarki Gminnej na 2020 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 150/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie 

przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2020 rok. 

 

 

Zgodnie z §40 ust.2 Statutu Gminy i Miasta Jastrowie - komisje przedkładają Radzie 

Miejskiej plany pracy.  

 

Podjęcie przedkładanej uchwały jest konieczne i uzasadnione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  

do uchwały Nr 150/2019  

   Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019r. 

w sprawie planu pracy komisji stałych  Rady Miejskiej w Jastrowiu  

 

 
            Plan Pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego            

                         oraz Integracji Europejskiej na 2020 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń 
Luty 

1. Ustalenie wytycznych do raportu o stanie gminy przygotowanego przez Burmistrza 
2. Spotkanie z Prezes ZGM, temat: zasób komunalny, polityka sprzedaży i bonifikaty 
3. Omówienie materiałów na sesję 

Marzec 
Kwiecień 

1. Zmiany w wydatkach majątkowych na 2020r. 
2. Harmonogram inwestycji planowanych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie 
3. Strategia rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2021-2030 
4. Omówienie materiałów na sesję 

Czerwiec 1. Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za rok 2019 - 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 Jastrowie za I połowę 2020 roku  
2. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2021r. 
3. Omówienie materiałów na sesję 

Październik 1. Ocena stawek podatków i opłat lokalnych oraz wskaźników do projektu budżetu Gminy i Miasta 
na 2021 rok. 
2. Omówienie materiałów na sesję 

Listopad 
Grudzień 

1. Prace nad projektem budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2021r. 
2. Przygotowanie planu pracy komisji na rok 2021 
3. Omówienie materiałów na sesję 



Załącznik Nr 2  

do uchwały Nr 150/2019  

   Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019r. 

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu  

 

 
Plan Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych na 2020 rok 

 

 

Ponadto: 

 Opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem działalności Komisji. 

 Podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych, formułowanie wniosków i opinii w zakresie kompetencji Komisji. 

 Uczestnictwo członków Komisji w życiu kulturalnym i sportowym gminy. 

 

 

   TERMIN                                        TEMAT 

  

     STYCZEŃ 

-   Informacja na temat wykorzystania środków europejskich do rozwoju oświaty (zajęcia 

w przedszkolach i szkołach, doskonalenie nauczycieli i kadry zarządzającej) 

-   Omówienie materiałów na sesje 

  

         LUTY 

 -   Informacja z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Jastrowiu  

-    Podsumowanie przebiegu zajęć w okresie ferii zimowych w 2020 roku 

organizowanych przez referat SPRiT 

-   Omówienie materiałów na sesje 

 

      MARZEC 

-    Informacja z działalności Ośrodka Kultury w Jastrowiu (przegląd świetlic wiejskich i 

funkcjonowanie bibliotek na terenie gminy i miasta) 

-    Funkcjonowanie Zespołu Mieszkań Chronionych w Nadarzycach 

-    Omówienie materiałów na sesje  

 

     KWIECIEŃ  

-   Informacja z działalności klubów sportowych za rok 2019 

-   Przegląd obiektów sportowych na terenie gminy i miasta  

-   Organizacja szkół i przedszkoli, opinia projektów organizacyjnych 

-   Omówienie materiałów na sesje   

    

          MAJ 

-   Przygotowanie placów zabaw do sezonu wiosenno-letniego i bezpieczeństwo ich 

użytkowania 

-    Omówienie materiałów na sesje   

 

    CZERWIEC 

-   Sprawozdanie z wykonanie budżetu – gminy i miasta za rok 2019 – absolutorium. 

-   Rozwój infrastruktury turystycznej – turystyka i baza turystyczna na terenie gminy i 

miasta 

-   Omówienie materiałów na sesje   

 

      SIERPIEŃ 

-   Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/ 2021 

-   Omówienie materiałów na sesje   

 

      WRZESIEŃ  

-   Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku  

-   Omówienie materiałów na sesje   

  

   PAŹDZIERNIK 

-   Omówienie stawek podatkowych i opłat lokalnych na rok 2020 

-   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych    

-   Omówienie materiałów na sesje   

  

     LISTOPAD 

 -  Wypracowanie wniosków do budżetu gminy i miasta na rok 2021 

 -  Omówienie materiałów na sesję 

 

     GRUDZIEŃ 

- Omówienie propozycji uchwały budżetowej na rok 2021  

- Przygotowanie planu pracy komisji na rok 2021 oraz podsumowanie działalności 

komisji za rok 2020 

- Omówienie materiałów na sesje  



Załącznik Nr 3  

do uchwały Nr 150/2019  

   Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019r. 

w sprawie planu pracy komisji stałych  Rady Miejskiej w Jastrowiu  

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

2020 

TERMIN TEMAT 

STYCZEŃ - 

LUTY 

1. Informacja Spółki „ZECiUK” o działalności, planowanych inwestycjach wodno-

kanalizacyjnych, gospodarce odpadami komunalnymi i gospodarce wodno-

ściekowej. 

2. Informacja o realizacji sprzedaży mieszkań przez GiM Jastrowie w roku 2019. 

3. Omówienie planu pracy komisji z uwzględnieniem ewentualnych zmian 

wynikających z bieżącej sytuacji. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

MARZEC 

1. Przygotowanie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy. 

2. Zmiany wydatków majątkowych na 2020 rok. 

3. Stan zaawansowania prac zmierzających do opracowania studium 

zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

KWIECIEŃ 

1. Omówienie działalności Straży Miejskiej, Policji oraz Straży Pożarnej za ubiegły 

rok. 

2. Ocena stanu utrzymania dróg, chodników oraz ścieżek rowerowych na terenie 

Gminy i Miasta Jastrowie.  

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

MAJ 

1. Omówienie stanu przygotowań Gminy i Miasta Jastrowie do nowego sezonu 

turystycznego pod względem bezpieczeństwa: 

- kontrola kąpielisk, plaż, placów zabaw. 

2. Kontrola utrzymania zieleni miejskiej – nakłady. 

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

CZERWIEC 

1. Analiza wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za rok 2019: 

- 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. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

LIPIEC - 

SIERPIEŃ 

1. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z wykonania budżetu za I półrocze 

2020 roku. 

2. Kontrola targowisk i placów handlowych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie. 

3. Omówienie przygotowań do organizacji dożynek gminnych w roku 2020. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

WRZESIEŃ 

1. Informacja o stanie i utrzymaniu cmentarzy. 

2. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie w temacie bezdomności zwierząt 

na terenie gminy i miasta. 

3. Propozycje inwestycyjne do budżetu na 2021 rok. 

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

PAŹDZIERNIK 

1. Omówienie propozycji 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. 

2. Przygotowanie propozycji do planu pracy komisji na rok 2021. 

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

GRUDZIEŃ 

1. Omówienie propozycji do uchwały budżetowej na rok 2021 w ramach 

kompetencji Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i 

Gospodarki Gminnej. 

2. Opracowanie sprawozdania rocznego z realizacji planu komisji w roku 2020. 

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 


