
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 13 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Bogoria na 2018 rok

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. Plan pracy Rady Gminy na 2018 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Maciej Tutak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Bogoria

z dnia 13 lutego 2018 r.

Plan pracy Rady Gminy Bogoria na 2018 rok

Lp. Temat Sesji Termin realizacji

1. - Sprawozdanie z wysokości średniej wynagrodzeń nauczycieli w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Gminę za rok 2017.

- Uchwalenie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Bogoria.

- Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Gminy Bogoria za rok 2017.

- Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych na rok 2018.

luty

2.
- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bogoria z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za 2017 r.

– Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Bogorii.

– Raport z wykonania Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

-  Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017.

– Wyrażenie lub nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki.

– Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2018 r.

- Udzielenie dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane 
w roku 2018 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Bogoria.

- Przyjęcie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bogoria na 
lata 2017 – 2020”.

marzec

3.
- Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

- Ocena zasobów pomocy społecznej.

- Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r.

- Uchwalenie zmiany nazwy siedzib obwodowych komisji wyborczych.

- Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu i zadań gospodarczych za 2017 r., 
oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

maj/czerwiec

4.
- Informacja z wykonania budżetu i zadań gospodarczych za I półrocze 2018 r.

sierpień
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- Sprawozdanie z działalności Jadłodajni Gminnej za 2017 rok.

- Informacja na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
5.

- Sprawozdanie z przeprowadzonych analiz oświadczeń majątkowych.

- Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii za 2017 rok.

- Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

październik

6.
- Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2019 r.

- Uchwalenia Programu współpracy Gminy Bogoria z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2019 rok.

- Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej za rok 2017.

listopad

7.
- Uchwalenie budżetu gminy na 2019 rok.

- Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy na 2019 rok.

grudzień

8.
Dokonywanie zmian budżetu gminy na rok 2018.

według potrzeb

9.
Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, nabycia, dzierżawy, najmu 
nieruchomości.

według potrzeb
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