
Projekt Przewodniczącego Rady Miasta 

UCHWAŁA Nr / / 
Rady Miasta Dęblin 

z dnia 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Dęblin na 2022 r. 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, ze zm.) oraz § 44 ust. 4 Regulaminu Rady Miasta Dęblin, 
stanowiącego załącznik Nr 1 do Statutu Miasta Dęblin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r., 
poz. 5805) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1  

Zatwierdza się plany pracy stałych Komisji Rady Miasta Dęblin na 2022 r.: 
- plan pracy Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 
- plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stanowiący załącznik nr 2 

do niniejszej uchwały; 
- plan pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu, stanowiący załącznik nr 3 

do niniejszej uchwały; 
- plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Porządku Publicznego, 

stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; 
- plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, stanowiący załącznik nr 5 

do niniejszej uchwały; 
- plan pracy Komisji Zdrowia i Problematyki Socjalnej, stanowiący załącznik nr 6 

do niniejszej uchwały. 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym stałych komisji Rady Miasta Dęblin. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Uzasadnienie: 
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 44 ust. 4 Regulaminu 
Rady Miasta Dęblin, stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu Miasta Dęblin, komisje 
działają w oparciu o roczne plany zatwierdzone przez Radę w terminie do końca stycznia 
każdego roku. Zgodnie z § 10 ust. 4 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dęblin, 
stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Miasta Dęblin podstawą działalności kontrolnej 
Komisji Rewizyjnej jest roczny plan kontroli zatwierdzony przez Radę. 



Załącznik nr 1 do uchwały nr z dnia 202lr. 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dęblin na 2022 r. 

Miesiąc Zadanie 

Styczeń Praca Komisji według potrzeb Rady Miasta. 

Luty Analiza wyników kontroli gospodarki finansowej Miasta Dęblin przeprowadzonej 
przez RIO w 202lr. 

Marzec Praca Komisji według potrzeb Rady Miasta. 

Kwiecień Kontrola wydatków w zakresie pomocy społecznej. 

Maj 1. Opracowanie harmonogramu prac związanych z udzieleniem absolutorium 
z wykonania budżetu w 2021 r. 

2. Przygotowanie informacji o realizacji uchwał. 

Czerwiec Ocena realizacji budżetu miasta w 2021 r. oraz przygotowanie wniosku do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta. 

Lipiec Praca Komisji według potrzeb Rady Miasta. 

Sierpień 1. Ocena realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2022 r. na podstawie 
sprawozdania Burmistrza. 

2. Analiza zaawansowania inwestycji w mieście ujętych w budżecie na 2022 r. 

Wrzesień Przygotowanie informacji o realizacji wniosków, interpelacji i zapytań radnych 
zgłaszanych w okresie 2021/2022. 

Październik Składanie propozycji do projektu budżetu na 2023 r. 

Listopad Realizacja budżetu miasta za 2022 r: 
egzekwowanie należności pieniężnych od osób prawnych i fizycznych, 

- ulgi i zwolnienia podatkowe w 2022 r. od osób prawnych i fizycznych. 

Grudzień 1. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Dęblin na 2023 r. 

2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 r. 

Uwaga: 
Plan pracy Komisji może być uaktualniony o tematy wynikające z bieżącej działalności. 
Terminy pracy komisji nad opracowanymi tematami mogą ulec zmianie według potrzeb. 
Na posiedzeniach komisji opiniowane będą materiały i projekty uchwał na sesje Rady Miasta. 



Załącznik nr 2 do uchwały z dnia 202 lr. 

Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 r. 

Miesiąc 

Styczeń 

Luty 

Marzec 

Kwiecień 

Maj 

Czerwiec 

Lipiec 

Sierpień 

Wrzesień 

Październik 

Listopad 

Grudzień 

Temat 

Bieżące rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji. 

Udział we wspólnych posiedzeniach komisji Rady Miasta. 

Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta w 2021 r. 

Zaopiniowanie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. 

Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji za 2021 r. 

Wypracowanie wniosków do budżetu Miasta na 2023 r. 

Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Dęblin na 2023 r. 

Opracowanie planu pracy komisji na 2023 r. 

Uwaga: 
Plan pracy Komisji może być uaktualniony o tematy wynikające z bieżącej działalności. 
Terminy pracy komisji nad opracowanymi tematami mogą ulec zmianie według potrzeb. 
Na posiedzeniach komisji opiniowane będą materiały i projekty uchwał na sesje Rady Miasta. 



Załącznik nr 3 do uchwały nr z dnia 2021 r. 

Projekt 
Plan pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu Rady Miasta na 2022 r. 

Miesiąc Temat 

Styczeń Praca komisji według potrzeb. 

Luty Zapoznanie z informacją dotycząca realizacji art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres 
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

Marzec Informacja o działaniach promocyjnych Miasta Dęblin w 2021 roku. 

Kwiecień Omówienie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Dęblin. 

Maj 1. Zapoznanie z opiniami i wnioskami komisji Rady Miasta w sprawie 
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Dęblin w 2021 r. 

2. Zapoznanie z raportem o stanie gminy. 

Czerwiec Omówienie sytuacji bezpieczeństwa powodziowego Miasta Dęblin. 

Lipiec Praca komisji według potrzeb. 

Sierpień Informacja Burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. z informacją 
o zaawansowaniu inwestycji w mieście ujętych w budżecie na 2022 r. 

Wrzesień Praca komisji według potrzeb. 

Październik 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych 
na 2023 r. 

2. Wnioski do projektu budżetu na 2023 rok. 

Listopad Praca komisji według potrzeb. 

Grudzień 1. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Dęblin na 2023 r. 
2. Przygotowanie planu pracy komisji na 2023 r. 

Uwaga: 
Plan pracy Komisji może być uaktualniony o tematy wynikające z bieżącej działalności. 
Terminy pracy komisji nad opracowanymi tematami mogą ulec zmianie według potrzeb. 
Na posiedzeniach komisji opiniowane będą materiały i projekty uchwał na sesje Rady Miasta. 



Załącznik nr 4 do uchwały nr z dnia 202lr. 

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej. 
Samorządu i Porządku Publicznego na 2022 r. 

Miesiąc Tematyka posiedzeń 

Styczeń Zaopiniowanie list mieszkaniowych. 

Luty Podział środków finansowych dla zarządów osiedlowych na 2022 r. 

Marzec 1. Omówienie stanu bezpieczeństwa publicznego i ochrony 
przeciwpożarowej w mieście w 2021 roku. 

2. Omówienie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

Kwiecień Przegląd dróg wraz z ich oznakowaniem na terenie miasta Dęblin. 

Maj Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta w 2021 r. 

Czerwiec Rozpatrzenie propozycji przeniesienia tymczasowego targowiska miejskiego 
na ul. Krzywą. 

Lipiec Praca komisji w zależności od potrzeb. 

Sierpień Zaopiniowanie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. 

Wrzesień Praca komisji w zależności od potrzeb. 

Październik Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2023 r. 

Listopad Omówienie przygotowania do utrzymania dróg i chodników na terenie 
miasta Dęblin w sezonie zimowym 2021/2022. 

Grudzień 1. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Dęblin na 2023 r. 

2. Przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok. 

Uwaga: 
Plan pracy Komisji może być uaktualniony o tematy wynikające z bieżącej działalności. 
Terminy pracy komisji nad opracowanymi tematami mogą ulec zmianie według potrzeb. 
Na posiedzeniach komisji opiniowane będą materiały i projekty uchwał na sesje Rady Miasta. 



Załącznik nr 5 do uchwały nr z dnia 202lr. 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej na 2022 r. 

Miesiąc T  e m a t y k a  

Styczeń Praca komisji w zależności od potrzeb. 

Luty Zaopiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez Miasto Dęblin. 

Marzec Omówienie spraw dotyczących bezpieczeństwa w szkołach. 

Kwiecień Ocena stanu miejsc pamięci narodowej i zabytków (komisja wyjazdowa). 

Maj 1. Omówienie realizacji programu współpracy Miasta Dęblin 
z organizacjami pozarządowymi, innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2021 r. 

2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok. 

Czerwiec Praca komisji w zależności od potrzeb. 

Lipiec Praca komisji w zależności od potrzeb. 

Sierpień Rozpatrzenie wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 r. 

Wrzesień Informacja o funkcjonowaniu kultury, sportu, i turystyki w Dęblinie. 

Październik Omówienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 
szkolnym 2021/2022. 

Listopad Zaopiniowanie „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2023". 

Grudzień 1. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Dęblin na 2023 r. 
2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 r. 

Uwaga: 
Plan pracy Komisji może być uaktualniony o tematy wynikające z bieżącej działalności. 
Na posiedzeniach komisji opiniowane będą materiały i projekty uchwał na sesje Rady Miasta. 



Załącznik nr 6 do uchwały nr z dnia 202 lr. 

Plan pracy Komisji Zdrowia i Problematyki Socjalnej na 2022r. 

Miesiąc Tematyka posiedzeń 

Styczeń Zaopiniowanie programu MKRPA na 2022 r. 

Luty Praca komisji według bieżących potrzeb. 

Marzec Zapoznanie się z funkcjonowaniem placówki zajmującej się pomocą 
osobom niepełnosprawnym - Warsztaty Terapii Zajęciowej w nowej 
siedzibie (komisja wyjazdowa). 

Kwiecień Ocena zasobów pomocy społecznej w mieście Dęblin. 

Maj Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2021 r. 

Czerwiec Analiza wykonania budżetu Miasta Dęblin za 2021 r. 

Lipiec Praca komisji według bieżących potrzeb. 

Sierpień Analiza realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2022 r. 

Wrzesień Praca komisji według bieżących potrzeb. 

Październik Opracowanie wniosków do budżetu Miasta Dęblin na 2023 r. 

Listopad Praca komisji według bieżących potrzeb. 

Grudzień 1. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Dęblin na 2023 r. 

2. Opracowanie planu pracy komisji na 2023 r. 

3. Zaopiniowanie planu pracy Rady Miasta na 2023 r. 

Uwaga: 
Plan pracy Komisji może być uaktualniony o tematy wynikające z bieżącej działalności. 
Terminy pracy Komisji nad opracowanymi tematami mogą ulec zmianie według potrzeb. 
Na posiedzeniach Komisji opiniowane będą materiały i projekty uchwał na sesje Rady 
Miasta. 


