
UCHWAŁA NR VI/50/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku na 2019 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plany pracy na 2019 rok następujących stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku:
1) Komisji Gospodarki, Finansów i Budżetu - stanowiący załącznik Nr 1;
2) Komisji Oświaty i Kultury - stanowiący załącznik Nr 2;
3) Komisji Porządku Publicznego - stanowiący załącznik Nr 3;
4) Komisji Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej - stanowiący załącznik Nr 4;
5) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - stanowiący załącznik Nr 5.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/50/2019

Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Plan pracy
Komisji Gospodarki, Finansów i Budżetu

na 2019 r.

I. 
1. Propozycje do planu pracy komisji na 2019 r. i jego przyjęcie – styczeń.
2. Gospodarowanie majątkiem gminy – luty.
3. Funkcjonowanie spółek miejskich i jednostek budżetowych – marzec.
4. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Łask za rok 2018  – kwiecień.
5. Analiza stawek podatków lokalnych i opłat, ściągalności i umorzeń – maj.
6. Analiza możliwości zwiększenia dochodów gminy poprzez pozyskiwanie inwestorów, środki 

zewnętrzne oraz Partnerstwo Publiczno-Prywatne – czerwiec.
7. Strategia rozwoju Gminy Łask - lipiec.
8. Informacja o stopniu zaawansowania inwestycji przewidzianych w budżecie na rok 2019 – 

sierpień.
9. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. – wrzesień.
10. Analiza wniosków budżetowych na 2020 rok – październik.
11. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask oraz projektu budżetu 

Gminy Łask na 2020 rok  – listopad.
12. Analiza projektów inwestycyjnych na rok 2020, podsumowanie pracy komisji – grudzień.

II. Posiedzenia komisji wynikające z potrzeb zaopiniowania materiałów na sesje Rady Miejskiej w Łasku 
– terminy posiedzeń komisji uzależnione od terminu sesji Rady Miejskiej w Łasku.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/50/2019

Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Plan pracy
Komisji Oświaty i Kultury

na 2019 r.

I. 
1. Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Łask.

Zapoznanie z propozycjami organizacji imprez kulturalno - oświatowych  i sportowych przez 
placówki kulturalne, oświatowe i sportowe (przedstawienie planów pracy na rok 2019 przez Centrum 
Sportu i Rekreacji, Łaski Dom Kultury, Bibliotekę Publiczną)  – styczeń.
2. Żłobek Gminny w nowej siedzibie (wizytacja obiektu) – luty.
3.  Problematyka naboru do przedszkoli i żłobka na rok 2019/20 – marzec.

4 Ocena wykonania budżetu za 2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem  jednostek oświatowych – 
kwiecień.
5. Informacja nt. realizacji projektu edukacyjnego w szkołach pn. "Poszerzamy horyzonty - wsparcie 

szkół podstawowych z terenu gminy Łask" – maj.
6  Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze szkół na terenie Gminy Łask – 

czerwiec.
7. Realizacja opieki medycznej w szkołach gminnych – lipiec.
8. Informacja nt. dożywiania uczniów w jednostkach oświatowych, funkcjonowanie stołówek 

szkolnych– sierpień.
9. Wyniki egzaminów gimnazjalnych i ósmych  klas szkół podstawowych – wrzesień.
10. Przegląd sieci szkół na terenie Gminy Łask – październik.
11. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask oraz projektu budżetu 

Gminy Łask na 2020 rok  – listopad.
12. Podsumowanie działalności komisji w 2019 r. –  grudzień.

II. Posiedzenia komisji wynikające z potrzeb zaopiniowania materiałów na sesje Rady Miejskiej w Łasku 
– terminy posiedzeń komisji uzależnione od terminu sesji Rady Miejskiej w Łasku.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/50/2019

Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Plan pracy
Komisji Porządku Publicznego

na 2019 r.

I. 
1. Omówienie i zaopiniowanie planu pracy komisji na rok 2019 – styczeń.
2. Bezpieczeństwo na ciągach komunikacyjnych pieszych i dróg, ocena tegorocznej akcji zima na 

terenie Gminy Łask – luty.
3. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Łask (w szczególności sprawdzenie terenów 

zieleni, klombów, rabat na terenie miasta) – marzec.
4. Omówienie stanu zieleni w mieście, utrzymanie porządku i czystości na Pl. 11 Listopada – 

kwiecień.
5. Ocena funkcjonalności sieci monitoringu, potrzeby kierunku rozwoju – posiedzenie z udziałem 

przedstawicieli KPP w Łasku, ocena działania monitoringu, omówienie kolejnych potrzeb – maj.
6. Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Łask (szczególnie na osiedlach 

wielomieszkaniowych pod kątem utrzymania czystości po wyprowadzanych psach) – czerwiec.
7. Funkcjonalność parkingów w Gminie Łask – omówienie ewentualnej możliwości rozbudowy lub 

modernizacji już istniejących – lipiec.
8. Ocena stanu prac związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków – wyjazd w teren – sierpień.
9. Omówienie konieczności uruchomienia kolejnych toalet publicznych na PL. 11 Listopada – 

wrzesień.
10. Bezpieczeństwo na ciągach komunikacyjnych pieszych i dróg, zapoznanie z przygotowaniem do 

zimy 2019/2020 na terenie Miasta Łask  – październik.
11. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask oraz projektu budżetu 

gminy Łask na rok 2020 – listopad.
12. Podsumowanie działalności komisji w 2019roku i propozycje do planu pracy na 2020 rok – 

grudzień.
II. Posiedzenia Komisji wynikające z potrzeb zaopiniowania materiałów na sesje Rady Miejskiej 

w Łasku – Terminy posiedzeń komisji uzależnione od terminu sesji Rady Miejskiej.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/50/2019

Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Plan Pracy
Komisji Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

na 2019 r.

I. 
1. Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Łask.

Zapoznanie z propozycjami organizacji imprez kulturalno - oświatowych  i sportowych przez 
placówki kulturalne, oświatowe i sportowe (przedstawienie planów pracy na rok 2019 przez Centrum 
Sportu i Rekreacji, Łaski Dom Kultury, Bibliotekę Publiczną)  – styczeń. 
2. Spotkanie z przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

współpraca klubów i organizacji sportowych z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 
luty.

3. Spotkanie z przedstawicielami organizacji sportowych działających na terenie Gminy Łask – 
marzec. 

4. Informacja na temat problemów zdrowotnych mieszkańców Gminy Łask, dostęp do usług 
zdrowotnych świadczonych przez Gminny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łasku – kwiecień.

5. Przegląd i ocena miejsc rekreacyjnych oraz obiektów sportowych w Gminie Łask – maj.
6. Omówienie propozycji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łask – 

czerwiec.
7. Przedstawienie form pomocy osobom bezdomnym w Gminie Łask - lipiec.
8. Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" w Gminie Łask – spotkanie z kierownikiem 

MGOPS w Łasku - sierpień.
9. Profilaktyka zdrowotna w szkołach podstawowych w Gminie Łask – wrzesień.
10. Omówienie propozycji powstania wielosekcyjnego Miejskiego Klubu Sportowego - spotkanie 

z przedstawicielami organizacji i klubów sportowych– październik.
11. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask oraz projektu budżetu 

Gminy Łask na 2020 rok  – listopad.
12. Podsumowanie działalności Komisji Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w 2019 roku – 

grudzień.
II. Posiedzenia komisji wynikające z potrzeb zaopiniowania materiałów na sesje Rady Miejskiej w Łasku 

– terminy posiedzeń komisji uzależnione od terminu sesji Rady Miejskiej w Łasku.
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/50/2019

Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Plan pracy
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

na 2019 r.

I. 
1. Omówienie i zaopiniowanie planu pracy komisji na 2019 rok – styczeń.
2. Spotkanie z Prezesem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Łasku - wpływ kotłowni 

miejskich na środowisko – luty.
3. Ocena stanu dróg w Gminie Łask – marzec.
4. Realizacja zadania pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja 

kanalizacji na terenie gminy Łask" - wizytacja oczyszczalni ścieków w Łasku – kwiecień.
5. Spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łasku, Kół Łowieckich 

oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Kolumna – maj.
6. Zapoznanie się z realizacją  planów inwestycyjnych dotyczących funduszy sołeckich w sołectwach 

na terenie Gminy Łask – czerwiec.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa ppoż. na terenie Gminy Łask – posiedzenie z udziałem 

przedstawicieli Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Łasku – lipiec.
8. Ocena wykonania budżetu Gminy Łask za pierwsze półrocze 2019 r. – sierpień.
9. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości w Gminie Łask – wrzesień.
10. Spotkanie z przedstawicielami Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego – październik.

11. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask oraz projektu budżetu 
Gminy Łask na 2020 rok  – listopad.

12. Podsumowanie działalności Komisji w 2019 roku i propozycje do planu pracy na 2020 rok – 
grudzień.
II. Posiedzenia komisji wynikające z potrzeb zaopiniowania materiałów na sesje Rady Miejskiej w Łasku 

– terminy posiedzeń komisji uzależnione od terminu sesji Rady Miejskiej.
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