
Uchwała Nr XLIX/308/2022 

Rady Miasta  Łaskarzew 

z dnia 28 grudnia 2022 r.  

 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta  Łaskarzew w 2023 r. 

 

 

 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   

(.Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) , Rada Miasta w Łaskarzewie uchwala, co następuje: 

§ 1 

 

Zatwierdza się plany pracy stałych komisji Rady Miasta Łaskarzew w 2023 r., w 

brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 1-6 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym stałych Komisji  Rady Miasta  

Łaskarzew. 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

 Leszek Bożek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2022 r., poz.559 ze zm.) przewodniczący komisji przygotowuje plan pracy komisji na dany 

rok i przedstawia go Radzie do zatwierdzenia.  

W wykonaniu powyższego przedkłada się projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

 

 

 



                                               Załącznik Nr1  do uchwały Nr XLIX/308/2022         

      Rady Miasta Łaskarzew 

                                z dnia 28 grudnia 2022r. 

 

Plan Pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania  

Rady Miasta Łaskarzew na 2023r. 

   

1. I kwartał 

Opiniowanie zmian w budżecie miasta na 2023r 

Opiniowanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023r  

Analiza funkcjonowania i wyposażenia referatu gospodarczego                        i 

wodociągowo-kanalizacyjnego w mieście w 2022 roku 

Koszty gospodarki odpadami w 2022 roku 

 

2. II kwartał 

Analiza wykonania budżetu za rok 2022 

Opiniowanie wykonania budżetu za 2022 

Analiza wyników finansowych jednostek organizacyjnych w 2022r 

Opiniowanie zmian w budżecie miasta na 2023r 

Opiniowanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023r 

 

3. III kwartał 

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2023 roku 

Opiniowanie zmian w budżecie miasta na 2023r 

Opiniowanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023r 

 

4. IV kwartał 

Opiniowanie zmian w budżecie miasta na 2023r 

Opiniowanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023r 

Analiza i opiniowanie stawek podatkowych i opłat lokalnych  na rok 2024 

Analiza  założeń i opiniowanie  Budżetu Miasta i Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na rok 2024 

Zatwierdzenie planu pracy komisji na rok 2024 

 

5. Na bieżąco 

Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta  

Analiza starań w pozyskiwaniu środków finansowych z zewnątrz 

Analiza zaciągania kredytów na zadania inwestycyjne w mieście 

Dbałość o finanse miasta 

 

 

6. 

 

Według potrzeb 

Analiza, opiniowanie i kontrola zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawach 

dotyczących budżetu miasta 

Współpraca ze stałymi komisjami Rady Miasta  w zakresie prac związanych z 

zadaniami Komisji Budżetu, Finansów i Planowania 

 
 

 



                        Załącznik Nr2  do uchwały Nr XLIX/308/2022         
                          Rady Miasta Łaskarzew 

                                   z dnia 28 grudnia 2021r. 
 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej RM Łaskarzew na rok 2023 

 

1. Analiza i ocena wykonania budżetu za rok 2022. 

• Opracowanie opinii dla RIO z wykonania budżetu za 2022 r, 

• Opracowanie wniosku w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium dla 

Burmistrza Miasta Łaskarzew za rok 2022. 

2. Kontrola realizacji uchwał Rady Miasta przez Burmistrza, 

3. Kontrola działalności jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łaskarzew, 

4. Przeprowadzenie kontroli zleconych komisji przez Radę Miasta, 

5. Kontrole doraźne z własnej inicjatywy ( w zależności od potrzeb), 

6. Analiza i ocena wykonania budżetu Urzędu Miasta za I półrocze 2023 r. 

• Stopień zaawansowania i wykonania planowanych inwestycji na rok 2023. 

7. Udział w posiedzeniach połączonych komisji Rady Miasta, 

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023, 

9. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Załącznik Nr3  do uchwały Nr  XLIX/308/2022          

                    Rady Miasta Łaskarzew 

                    z dnia 28 grudnia 2022r. 

 

 

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Budownictwa, Mieszkalnictwa 

Przemysłu, Handlu i Usług na 2023r. 

 

ROZWÓJ GOSPODARCZY 

1/ Działalność gospodarcza firm lokalnych w obszarze  produkcji,  handlu , usług – analiza 

potrzeb, oczekiwań, możliwości – propozycja spotkania styczeń 2023 

2/Promocja miasta – program działań na 2023 rok /propozycja Burmistrz Miasta/ 

3/Analiza zagadnień dotyczących powołania i zorganizowania własnego przedsiębiorstwa 

komunalnego - przygotowanie audytu dotyczącego faktycznego stanu majątku na dzień 

bieżący, analiza nakładów niezbędnych dla powołania takiego przedsiębiorstwa . 

4/ Współpraca Miasta z różnymi podmiotami aktywności społecznej i gospodarczej : 

fundacjami, stowarzyszeniami, kluby itp.- możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć 

wspartych programami unijnymi tzw. PPP Partnerstwo Publiczno-Prywatne. 

5/ Analiza i opiniowanie wszelkich działań z zakresu planowania gospodarczego i rozwoju 

miasta, w tym opiniowanie umów dotyczących w/w zagadnień 

6/ Analiza struktury dochodów własnych miasta w tym: stawki podatków i opłat lokalnych        

w 2023, targowiska i opłat związanych z jego funkcjonowaniem. 

 

BUDOWNICTWO, MIESZKALNICTWO 

1/ Zagadnienia związane z przygotowaniem , opracowaniem i wdrożeniem planu 

przestrzennego zagospodarowania miasta – aspekty rzeczowe i finansowe 

2/ Zagadnienia dotyczące gospodarowania mieniem komunalnym, plan inwestycji                    i 

przedsięwzięć w zakresie zarządzania mieniem komunalnym 

3/ Gospodarka zasobami mieszkaniowymi - analiza stanu majątku, oczekiwania i uwagi 

wynajmujących, analiza wysokości opłat. 

4/ Planowanie i organizowanie ładu przestrzennego /plan inwestycji drogowych , plan 

remontów i napraw ulic , strefy aktywności fizycznej, dekoracje okolicznościowe np. 

świąteczne, kwietniki i inne działania zapewniające ład i estetykę w przestrzeni/ 

5/Opiniowanie projektów uchwał dotyczących spraw będących przedmiotem pracy komisji. 

6/Analiza korespondencji tematycznej skierowanej do 

 Komisji na wniosek Burmistrz Miasta  

 

 



 

                       Załącznik Nr4  do uchwały Nr XLIX /308/2022         

                                Rady Miasta Łaskarzew 

                                                z dnia 28 grudnia 2022r. 

 

Plan Pracy 
KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 

Rady Miasta Łaskarzew na 2023 rok  

 
Lp. Termin Zagadnienia 

 

1 I kwartał 1. Sprawozdanie z pracy Policji za rok 2022 wraz z informacją o 

stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

2. Sprawozdanie z działalności OSP za 2022 rok. Informacja o 

stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Omówienie 

planowanych działań OSP w 2022r – zawody, manewry, 

ćwiczenia.  
 

2 II kwartał 1. Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta, w 

tym funkcjonowanie zarządzania kryzysowego w mieście. 

2. Organizacja imprez w obiektach miejskich. Bezpieczeństwo i 

zachowanie publiczności na imprezach na terenie miasta. 

Współpraca organizatorów ze służbami porządkowymi. 

 

3 III kwartał 1. Ocena bezpieczeństwa w szkołach w zakresie bezpieczeństwa i 

ochrony przeciwpożarowej. 

2. Ocena stanu dróg w mieście, pilne interwencje do wykonania. 

 

4 IV kwartał 1. Kontrola placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych, z 

których korzystają dzieci i dorośli. 

2. Opiniowanie podatków i opłat lokalnych na 2024 rok 
3. Opiniowanie projektu budżetu na 2024 rok. 

4. Ocena zrealizowanych wniosków komisji. Podsumowanie pracy 

komisji w 2023 roku, wnioski na 2024 rok. 
5. Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2024 rok. 

 

5 Bez 

określonych 

terminów 

1. Opiniowanie spraw pilnych zleconych przez Radę Miasta lub 

Burmistrza. 

2. Spotkania komisji w sprawach innych, nie wymienionych w 

planie szczegółowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr  XLIX/308/2022          
                                              Rady Miasta Łaskarzew 

                                                                    z dnia 28 grudnia 2022r 
 
 

Plan pracy 
Komisji Spraw Społecznych , Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 

Rady Miasta Łaskarzew na 2023 r. 
 
     Zadania                                                                                 Terminy 
                                                                                                    realizacji 

1 . Opracowanie i zatwierdzenie Planu pracy Komisji.                               Grudzień 
2022r. 
2.  Analiza projektu budżetu placówek oświatowych, Kultury, zdrowia, i sportu .                          Styczeń 
2023r. 
3.  Zapoznanie z problematyką w/w  placówek ; 
     -   Z S   Nr.1 
     -  Z S  Nr. 2 
     -  Publiczne Przedszkole 
     -  Sam. Publ. ZOZ       

          Zgodnie z planem 
     -  Klub Sportowy  „Promnik”                                                                             pracy Rady Miasta                         
                                                       
     -  Biblioteka Publiczna                                                                             i 
     -  Dom Kultury „Bajka”                                                               wg potrzeb 
 
4.   Opiniowanie projektów uchwał .                                                 na bieżąco 

5.  Zapoznanie się z planami prac podległych placówek .                                                             Styczeń 
2023 r. 

6.  Współpraca z innymi komisjami .                                               wg. Potrzeb 
 

7.  Współpraca z MOPS                                                                      na bieżąco 
 
8.  Współpraca z  organizacjami pozarządowymi ,                              Dni Łaskarzewa 
     zajmującymi się działalnością społeczno –kulturalną.                 wg. potrzeb 
   Prace przygotowawcze do obchodów Dni Miasta Łaskarzew 

9.Analiza przygotowań placówek oświatowych  
     do nowego roku szkolnego 2022-2023                                                                                Sierpień 2023                   

10.Współpraca z Policją i Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych               wg potrzeb 
      W sprawach zagrożeń  patologii wśród młodzieży i dzieci. 
 
11. Współudział w opiniowaniu wniosków o przyznanie  nagród                                                  wg potrzeb 
      w placówkach oświatowych  
 
12. Analiza sprawozdań z działalności placówek oświatowych, MOPS , SP ZOZ             Zgodnie z planem 
      ŁKS  „ Promnik”,  Domu Pracy Twórczej „Bajka”                                                        pracy Rady Miasta 
15. Opiniowanie stawek podatków lokalnych oraz budżetu miasta na rok 2024                                 
        

 
                
 

 

 

 

 



                  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr  XLIX/308/2022          

                                 Rady Miasta Łaskarzew 

                                                 z dnia 28 grudnia 2022r 

 

 

 

PLAN PRACY KOMISJI SKARG WNIOSKÓW I PETYCJI 

NA ROK 2023 

 

1. Rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działalności Burmistrza Miasta Łaskarzew 

oraz jednostek organizacyjnych Miasta Łaskarzew, z wyjątkiem skarg           w 

sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 

2. Rozpatrywanie wniosków, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy 

ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i 

zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb 

ludności składanych przez obywateli. 

3. Rozpatrywanie petycji kierowanych do Rady Miasta Łaskarzew. 
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