UCHWAŁA NR IV/26/19
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społeczno - Gospodarczych Rady Miasta Jedlina - Zdrój 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 z późn. zm. ) oraz § 57 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XLV/268/18 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia
18 października 2018 r. w sprawie nadania Statutu Miasta Jedlina - Zdrój ( Dziennik Urzędowy Województwa
Dolnośląskiego z 2018 r. Nr 276, poz.5253) Rada Miasta Jedlina - Zdrój uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje sie plan pracy Komisji Spraw Społeczno - Gospodarczych Rady Miasta Jedlina - Zdrój na
2019 rok.
1) I kwartał:
a) Utrzymanie miejskich terenów zieleni, czystość miasta po zimie oraz plany inwestycyjne na cmentarzu.
b) Informacje dotyczące pracy Centrum Kultury: zajęcia dodatkowe, podsumowanie ferii zimowych, plany
zajęć dla dzieci w czasie wakacji, omówienie kalendarza imprez na rok bieżący.
2) II kwartał:
a) Funkcjonowanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
b) Informacja na temat stanu i rozbudowy dróg gminnych.
c) Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w roku
szkolnym 2018/2019 oraz plany na rok szkolny 2019/2020.
3) III kwartał:
a) Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie
miasta.
4) IV kwartał:
a) Informacja na temat realizacji Gminnego
Alkoholowych i Narkomanii w roku 2019.
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b) Ogólne informacje z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2019 (w tym działania na rzecz osób
niepełnosprawnych).
c) Gospodarka mieszkaniowa- zasoby gminy, współpraca wspólnot mieszkaniowych, sprzedaż lokali w roku
2019.
d) Informacja o planach inwestycyjnych na rok 2020.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Maria Drapich
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UZASADNIENIE

Zgodnie z § 57 ust. 1 Statutu Miasta Jedlina - Zdrój, Komisje przedkładają Radzie nie później niż na
pierwszej sesji danego roku kalendarzowego plan pracy na dany rok.
W związku z powyższym Komisja Uzdrowiskowa przedkłada projekt uchwały celem podjęcia przez
Radę Miasta.
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