
Uchwała Nr  XLIX/310/2022 

Rady Miasta  Łaskarzew 

z dnia 28 grudnia 2022r.  

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Łaskarzew w 2023 r. 

 

 Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym       

( Dz.U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz § 7 Statutu Miasta Łaskarzew, stanowiącym załącznik 

do uchwały Nr XXIII/131/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Miasta Łaskarzew (Dz. U. z 2020 r., poz. 9603.), Rada Miasta Łaskarzew 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Uchwala się plan pracy Rady Miasta Łaskarzew w 2023 r., w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta  Łaskarzew. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                   

 

 

                 Przewodniczący Rady Miasta 

 

Leszek Bożek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Zgodnie § 7 Statutu Miasta Łaskarzew, stanowiącym załącznik do uchwały               

Nr XXIII/131/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Miasta Łaskarzew (Dz. U. z 2020 r., poz. 9603), przewodniczący Rady przygotowuje 

plan pracy rady na dany rok i przedstawia go Radzie do uchwalenia na ostatniej w roku 

zwyczajnej sesji Rady. 

W wykonaniu powyższego przedkłada się projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.  

 

 



 

       Załącznik do Uchwały Nr XLIX/310/2022 

                   Rady Miasta Łaskarzew 

                   z dnia 28 grudnia 2022 r. 

 

 

Plan Pracy Rady Miasta Łaskarzew na rok 2023 

 

I kwartał 

 

•    Informacja z działalności MKRPA za rok 2022 

•    Informacja nt. gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście w 2022roku 

•    Omówienie gospodarki  odpadów komunalnych w mieście w 2022r 

•    Sprawozdanie z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za 2022r 

•    Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie  

      Miasta     

      Łaskarzew w 2022. 

•     Plan inwestycji drogowych w mieście na 2023 

•    Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie Miasta na rok 2023 

 

II kwartał 

 

• Debata na temat Raportu o stanie Miasta Łaskarzew za 2022rok 

• Wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Łaskarzew za 2022 rok 

• Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2022 -  

      uchwała dotycząca absolutorium 

• Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2022 

• Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w 2022r 

• Informacja z działalności DPT „Bajka” za rok 2022 

• Informacja  z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2022 

• Informacja z działalności  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej za 

      rok 2022 

• Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta  Łaskarzew  w 2022r 

• Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego w Mieście Łaskarzew w 2022r 

• Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie Miasta na rok 2023 

 

III kwartał 

 

•    Informacja z działalności placówek oświatowych prowadzonych rzecz Miasto  

      Łaskarzew (Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2, Publiczne Przedszkole „Leśny  

      Zakątek”) w  2022r 

•    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2023r. 

•    Informacja o zadaniach  inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2023r 

•    Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie Miasta na rok 2023 

 

IV kwartał 

 

•    Omówienie i uchwalenie zmian w budżecie Miasta na rok 2023 

•    Omówienie i uchwalenie stawek podatków i opłat lokalowych  na rok 2024 

•    Omówienie i uchwalenie budżetu miasta na rok 2024 

•    Omówienie i uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2024 
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