
UCHWAŁA NR XIX/128 /2016
RADY GMINY JASŁO

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Jasło na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 
r.,poz.1515 z późn. zmian.) w związku z § 48 ust. 2 Statutu Gminy Jasło stanowiącym załącznik do uchwały Nr 
XLVIII/281/06 z dnia 17 października 2006 r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasło (Dz.Urz.Woj.Podk. 
z 2012 r., poz.1724) Rada Gminy Jasło postanawia, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić plan pracy Komisji Planu i Budżetu na 2016 r. w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Zatwierdzić plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2016 r. w brzmieniu załącznika nr 2 do 
niniejszej uchwały.

§ 3. Zatwierdzić plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Ładu Publicznego na 2016 r. w brzmieniu załącznika nr 
3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zatwierdzić plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2016 r. w brzmieniu załącznika nr 
4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczacy Rady Gminy 
Jasło

Józef Dziedzic
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/128 /2016

Rady Gminy Jasło

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Plan pracy Komisji Planu i Budżetu na 2016 r.

Lp. Planowany termin posiedzenia Tematyka posiedzenia
1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy naKomisji na rok 2016.

2. Analizazałożeń budżetowych na rok 2016 .
3. Opinia końcowa i wnioski dotyczace ostatecznej 
wersji Uchwały Budżetowej Gminy Jasło na rok 
2016.
4. Analiza materiałów na Sesję Rady Gminy i 
bieżących spraw finansowych Gminy Jasło

2. Luty 1. Zapoznanie się z informacją i wnioski nt.sytuacji 
finansowej GOPS na rok 2016 .
2. Analiza ściągalności opłat za odpady komunalne, 
ścieki,podatki i inne opłaty lokalne w roku 2015.
3. Analiza materiałów na Sesję Rady Gminy i 
bieżących spraw finansowych Gminy Jasło

3. Marzec 1. Zapoznanie się z informacją nt.aktualnych 
możliwości pozyskania środków unijnychna 
inwestycje gminne w ramach nowej perspektywy 
finansowej na lata 2014 - 2020.
2.Zapoznanie się z informacją i wnioski nt.sytuacji 
finansowej OSP w Gminie Jasło.
3. Analiza materiałów na Sesję Rady Gminy i 
bieżących spraw finansowych Gminy Jasło

4. Kwiecień 1.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji 
budżetu Gminy Jasło za rok 2015 - opinia Komisji.
2. Analiza wydatków na zimowe utrzymanie dróg.
3. Analiza materiałów na Sesję Rady Gminy i 
bieżących spraw finansowych Gminy Jasło.

5. Maj 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym 
GOK i Biblioteki Gminnej za rok 2015.
2. Omówienie propozycji podziału ewentualnych 
nadwyżek budżetowych na rok 2016.
3. Analiza materiałów na Sesję Rady Gminy i 
bieżących spraw finansowych Gminy Jasło

6. Czerwiec 1. Wyjazdowe posiedzenia (ilość w zależności od 
potrzeb) komisji celem sprawdzenia stanu realizacji 
kluczowych zadań inwestycyjnych z 
perspektywyprzyjętych założeń budżetowych.
2. Analiza  materiałów na Sesję Rady Gminy i 
bieżących spraw finansowych Gminy Jasło

7. Sierpień 1. Analiza materiałów na Sesję Rady Gminy i 
bieżących spraw finansowych Gminy Jasło

8. Wrzesień 1. Zapoznanie się z informacją nt. realizacji budżetu 
Gminy Jasło za Ipółrocze 2016 r.
2. Analiza materiałów na Sesję Rady Gminy i 
bieżących spraw finansowych Gminy Jasło

9. Październik 1. Weryfikacja planowanych zadań budżetowych na 
rok 2017 w poszczególnych sołectwach w oparciu o 
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protokoły i uchwały zebrań wiejskich.
2. Zapoznanie się z planami dotyczacymi stawek opłat 
lokalnych i podatków na rok 2017 - opinia Komisji.
3. Analiza materiałów na Sesję Rady Gminy i 
bieżących spraw finansowych Gminy Jasło

10. Listopad 1. Zapoznanie się z planem budżetu na rok 2017 i 
wypracowanie stanowiska w odniesieniu do projektu 
Uchwały Budżetowej Gminy Jasło na rok 2017.
2. Analiza materiałów na Sesję Rady Gminy i 
bieżących spraw finansowych Gminy Jasło

11. Grudzień 1. Analiza bieżących zmian budżetowych na koniec 
roku 2016 - opinia Komisji.
2. Podsumowanie pracy Komisji za rok 2016.
3. Analiza materiałów na Sesję Rady Gminy i 
bieżących spraw finansowych Gminy Jasło
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/128 /2016

Rady Gminy Jasło

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2016 r.

1. Organizacja pracy Komisji.

2. Analiza projektu budżetu i wypracowanie opinii w celu podjęcia uchwały budżetowej na rok 2016.

3. Zapoznanie się ze schematami organizacyjnymi placówek oświatowych podległych Gminie Jasło.

4. Zorganizowanie wyjazdowych komisji mających na celu spotkanie się i przeprowadzenie rozmów z 
dyrektorami placówek oświatowych w celu zapoznania się z działalnością, problemami, bieżącymi potrzebami do 
ich właściwego funkcjonowania oraz wypracowanie zadowalających tak organ prowadzący jak i placówki 
oświatowe wniosków.

5. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jasło za rok 2015  po wcześniejszej analizie 
materiałów źródłowych.

6. Analiza podziału środków na funkcjonowanie klubów sportowych a także spotkanie z prezesami tych 
klubów oraz wysłuchanie ich opinii i wniosków.

7. Zorganizowanie wyjazdowych komisji mających na celuspotkanie się i przeprowadzenie rozmów z 
dyrektorami placówek kulturalnych w celu zapoznania się z ich działalnością, problemami, bieżącymi potrzebami 
do ich właściwego funkcjonowania oraz wypracowanie zadowalających tak organ prowadzący jak i placówki 
kulturalne wniosków (GOK Jasło, świetlice młodzieżowe).

8. Wizytacja w terenie i zapoznanie się z przebiegiem prac konserwatorskich i renowacyjnych w parafiachj, w 
których te prace dotowane są z budżetu Gminy.

9. Wizytacja w tereniei zapoznanie się z funkcjonowaniem ochronki w Szebniach.

10. Analiza projektów uchwał przygotowanych do procedowania na Sesjach Rady Gminy.

11. Bieżące uczestnictwooraz pomoc w organizowaniu życia kulturalnegona terenie Gminy Jasło.

12. Każdorazowo do dyspozycji Przewodniczacego Rady Gminy.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/128 /2016

Rady Gminy Jasło

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Ładu Publicznego na 2016 r.

Lp. Nazwa zadania Termin realizacji
1. Analiza projektu budżetu Gminy Jasło oraz jego opiniowanie. styczeń
2. Opiniowanie przygotowanych projektów uchwał Rady Gminy Jasło cały rok
3. Kontrola prawidłowości rozliczania się przez jednostki OSP Gminy Jasło z 

pobranego paliwa do samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratunkowego.
luty - maj

4. Kontrola właściwego zabezpieczenia i sprawności działania sprzętu 
silnikowego jednostek OSP Gminy Jasło zgodnie z założonymi kartami pracy 
urządzeń.

marzec - czerwiec

5. Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Jaśle celem 
omówienia stanu bezpieczeństwa mieszkańcówGminy Jasło

marzec - kwiecień

6. Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Jaśle oraz Komendantem Gminnym Ochotniczych Straży 
Pożarnychcelem analizy występujących  miejscowych zagrożeń na terenie 
Gminy Jasło oraz ich zapobieganiu

marzec - kwiecień

7. Współpraca Komiosji z Prezesem Zarządu O/Gminnego ZOSP RP, 
Komendantem  Gminnym OSP oraz pracownikiem Urzędu Gminy ds. 
Zarządzania Kryzysowego celem podnoszenia gotowości bojowej jednostek 
OSP na terenie Gminy Jasłow przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia, 
zdrowia lub mienia jej mieszkańców.

cały rok

8. Współpraca z Sołtysami oraz analiza zgłaszanych przez nich i innych 
obywateli zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Gminy 
Jasło i przedkładanie Radzie opdpowiednich wniosków

cały rok

9. Przegląd stanu bezpieczeństwa wybranych gminnych boisk sportowych oraz 
placów zabaw.

październik

10. Sprawy bieżące wynikające z pracy Komisji Bezpieczeństwa i ładu 
Publicznego.

cały rok
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/128 /2016

Rady Gminy Jasło

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2016 r.

1. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2016 ze szczególnym uwzględnieniem działów "rolnictwo i ochrona 
środowiska".

2. Przegląd wszystkich sołectw pod kątem utrzymania czystości i porzadku w gminie.

3. Zasady informowania mieszkańców przez Urząd Gminy o obowiązkach wynikających z trzymania psów na 
uwięzi.

4. Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków - wyjazd Komisji do oczyszczalni w Szebniach i Trzcinicy.

5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminym za 2015 r.

6. Przegląd cmentarzy komunalnych i wojennych w zakresie utrzymania czystości i porządku.

7. Zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk śmieci.

8. Współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

9. Spotkanie z przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. (Promocja zasad ochrony 
zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

10. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących rolnictwa i ochrony środowiska.
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