
PLAN PRACY  

Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta w Łańcucie  

na rok 2018  

przyjęty na XXXIX Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 15 lutego 2018 r.  
 

I kwartał  

 
1. Inwestycje w gminie - informacja z realizacji oraz planów.\ 

2. Informacja o stanie realizacji i zamierzeń w zakresie pozyskania w 2018 r. środków 

unijnych i z innych źródeł bezzwrotnych.  

3. Rozpatrywanie i opiniowane projektów uchwał przekazanych do Rady Miasta oraz 

zmian w budżecie w trakcie roku  

 

II kwartał  

 

1. Analiza wykonania budżetu za rok 2017.  

2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017 oraz Programu Współpracy 

Miasta z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.  

3. Rozpatrywanie i opiniowane projektów uchwał przekazanych do Rady Miasta oraz 

zmian w budżecie w trakcie roku  

 

III kwartał  

 

1. Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 r.  

2. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na 2018 rok.  

3. Rozpatrywanie i opiniowane projektów uchwał przekazanych do Rady Miasta oraz 

zmian w budżecie w trakcie roku  

 

IV kwartał  

 

1. Prace nad projektem podatków i opłat lokalnych.  

2. Analiza i opiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok  

3. Analiza i opiniowanie projektu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 

Łańcuta.  

4. Rozpatrywanie i opiniowane projektów uchwał przekazanych do Rady Miasta oraz 

zmian w budżecie w trakcie roku .  

 

Plan pracy jest planem otwartym z możliwością bieżącego zgłaszania i wprowadzania 

nowych tematów oraz terminów w zależności od potrzeb.  

          

 
            

Wiceprzewodniczący  

         Komisji Budżetu i Finansów  

     Rady Miasta Łańcuta 

 

                  ADAM BIELECKI 



PLAN PRACY 

Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Łańcuta 

na rok 2018 

przyjęty na XXXIX Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 15 lutego 2018 r. 

 
 
1. Opiniowanie projektów uchwał z zakresu właściwości Komisji. 

2. Modernizacja drogi krajowej nr 4 – Obwodnica Łańcuta (zapoznanie się ze stanem 

realizacji inwestycji). 

3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2017 w aspekcie 

udzielenia absolutorium oraz realizacja za pierwsze półrocze roku 2018. 

4. Zapoznanie się z realizacją uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. 

5. Strefy parkowania na terenie Miasta Łańcuta (organizacja parkowania pojazdów na 

terenie miasta, możliwości powstania nowych miejsc parkingowych). 

6. Inwestycje na obiektach Miasta Łańcuta 

7. Rzeszowski Obszar Funkcjonalny – prace nad zgłoszonymi inwestycjami. 

8. Stan realizacji planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta Łańcuta.  

9. Stan zagospodarowania mienia gminy miejskiej w kontekście planowanej sprzedaży 

działek, najmu , dzierżawy. 

10. Inwentaryzacja stanu dróg na terenie miasta o nieuregulowanym stanie prawnym. 

11. Opłaty za zajęcie pasa drogowego – ceny niezwiązane z potrzebami zarządzania 

drogami. 

12. Plany budowy nowych dróg lokalnych wraz z infrastrukturą. 

13. Pustostany na terenie gminy możliwości ingerencji samorządu w poprawę wizerunku 

Miasta (likwidacja, przejęcie, wyburzenie budynków). 

14. Funkcjonowanie cmentarza w kontekście ilości miejsc grzebalnych (opłaty 

administracyjne za infrastrukturę cmentarza). 

15. Łańcucki Zakład Komunalny – zadania zalecone przez gminę miejska, plany 

rozbudowy. 

16. Prace nad budżetem 2019 w zakresie spraw Komisji Gospodarki Miejskiej. 

17.  Sprawy bieżące z zakresu działania Komisji Gospodarki Miejskiej. 
 
 
 

     Przewodniczący 

Komisji Gospodarki Miejskiej 

  Rady Miasta Łańcuta 

 
     SŁAWOMIR REJMAN 

 



PLAN PRACY 

Komisji Kultury Rady Miasta Łańcuta 

 na rok 2018 

przyjęty na XXXIX Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 15 lutego 2018 r. 
 

1. Opiniowanie projektów uchwał. 

2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego  Domu Kultury w Łańcucie.  

3. Działalność Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie. 

4. Rozpatrzenie sprawozdania z pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie. 

5. Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie. 

6. Promocja Miasta. 

7. Pomnik na Rynku. 

8. Dawny klasztor Dominikanów – szanse ratowania zabytków. 

9. Cmentarz Komunalny w Łańcucie. 

10. Cmentarz wojskowy. 

11. 100 – lecie odzyskania niepodległości.  
 

 
 

 

                                                                                             Przewodniczący 

                                                                                             Komisji Kultury  

      Rady Miasta Łańcuta 

 

                                                                                     WRZESŁAW ŻURAWSKI 

 



PLAN PRACY  

Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Łańcuta 

 na rok 2018 

przyjęty na XXXIX Sesji Rady Miasta Łańcuta w dniu 15 lutego 2018 r. 
 

1. Komunikacja miejska - panaceum na kłopoty czy kolejny problem? 

2. Dziecięce talenty, jak dopomóc im w rozwoju? - dokończenie prac. 

3. Wizerunek miasta. Sprzątać, remontować czy promować, a może ... ?   

4. Niedoceniana turystyka, a może szansa na rozwój. 

5. Pomoc świadczona przez Kuchnię Brata Alberta w Łańcucie.  

6. Osoby niepełnosprawne - likwidacja barier architektonicznych, wydawanie kart 

uprawniających do parkowania, praca dla osób niepełnosprawnych; osoby 

niesłyszące (czy jest ktoś, kto zna język migowy na potrzeby urzędu). 

7. Rola kobiet w życiu publicznym i społecznym. Aktywizacja kobiet - aktywna mama 

i jej powrót do pracy. 

8. Minimalizacja szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania 

alkoholu i narkotyków. 

9. Bieżące opiniowanie projektów uchwał. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Spraw Społecznych 

 

JACEK BARTMAN 

 

                                                                                              

 

 



Załącznik  Nr 1  

do Uchwały Nr  XXXIX/266/2018 

Rady Miasta Łańcuta 

z dnia 15 lutego 2018 r. 

 

Plan Pracy  

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta  

na rok 2018 
 

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta na rok 2018 

 

I kwartał 

1. Kontrola dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2017. 

2. Kontrola wykonania zadania w zakresie remontów dróg miejskich - zakres robót, ich wycena  

i protokoły odbioru. 

3. Kontrola gospodarki mieniem Gminy Miasta Łańcuta w Przedszkolu nr 5. 

 

II kwartał 

 

1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017. 

2. Opiniowanie sprawozdania finansowego za rok 2017. 

3. Opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta Łańcuta. 

4. Kontrola gospodarki mieniem Gminy Miasta Łańcuta w Miejskim Zarządzie Budynków  

w roku 2017. 

 

III kwartał 

 

1. Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018 roku. 

2. Analiza ściągalności podatków oraz ocena zasadności zwolnień z opłat i stosowania ulg. 

3. Kontrola zasadności wydatków w Strefie Ekonomicznej oraz wysokości dochodów, jakie 

wpływają do budżetu Miasta od przedsiębiorców działających na terenie Strefy. 

 

IV kwartał 

 

1. Kontrola realizacji przez Burmistrza Miasta  wybranych uchwal dotyczących sprzedaży mienia. 

2. Kontrola dotacji przeznaczonych na działalność kulturalną – zadanie pn. „Organizacja 

plenerów, warsztatów, konkursów i przeglądów z zakresu muzyki, plastyki i fotografii”.  

3. Kontrola gospodarki mieniem Miasta w wybranych jednostkach, tj. Żłobkach Miejskich (nr 1 

 i 2). 

 

Na bieżąco:  Opiniowanie spraw związanych z działalnością Rady Miasta Łańcuta oraz spraw 

wymagających zajęcia stanowiska przez Komisję Rewizyjną. 

 

 

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Łańcuta 

 

ROBERT GRABOWSKI 


