UCHWAŁA NR IV/31/2019
RADY GMINY BOGORIA
z dnia 5 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Bogoria na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.)
Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Bogoria na 2019 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Stobnicka
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/31/2019
Rady Gminy Bogoria
z dnia 5 lutego 2019 r.
Plan pracy Rady Gminy Bogoria na 2019 rok
Lp.

Temat Sesji

Termin

1.

- Rozpatrzenie sprawozdanie z wysokości średniej wynagrodzeń nauczycieli
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę za rok 2018.
- Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i komisji stałych na rok 2019.
- Przyjęcie:
Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Bogoria z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za 2018 r.
Sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Bogorii.
Raportu z wykonania Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
- Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za
rok 2018.
– Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie lub niewyrażenie 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 2019 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie dotacji z budżetu Gminy Bogoria
z przeznaczeniem na realizowane w roku 2019 prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków położonych na obszarze Gminy Bogoria.
- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami dla Gminy Bogoria na lata 2017 – 2020”.
- Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej.
- Przyjęcie sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r.
- Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii za
2018 rok.
- Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bogoria za 2018 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie lub nieudzielenia absolutorium dla Wójta
Gminy.
- Informacja z wykonania budżetu i zadań gospodarczych za I półrocze 2019 r.
- Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Jadłodajni Gminnej za 2018 rok.
- Zapoznanie z informacją na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
- Zapoznanie ze sprawozdaniem z przeprowadzonych analiz oświadczeń
majątkowych.
- Przyjęcie informacji z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
- Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2020 r.
- Uchwalenia Programu współpracy Gminy Bogoria z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok.
- Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy Społecznej za rok
2018.
- Uchwalenie budżetu gminy na 2020 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Dokonywanie zmian budżetu gminy na rok 2019.

luty

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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10.

Dokonywanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031.

według potrzeb

11.

Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, nabycia, dzierżawy, najmu
nieruchomości.
Podejmowanie uchwał w sprawach bieżących.
Rozpatrywanie innych różnych innych spraw wynikających z bieżących potrzeb
i sytuacji powstałych w ciągu roku, zgłaszanych przez komisje rady

według potrzeb

12.
13.

według potrzeb
według potrzeb

Plan ten stanowi jedynie zarys tego czym Rada Gminy zamierza zajmować się w roku 2019.
W przedstawionym planie pracy w każdym czasie w miarę potrzeb Rada Gminy może dokonać zmian
i uzupełnień.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/31/2019
Rady Gminy w Bogorii
z dnia 5 lutego 2019 r.

Podstawową formą pracy Rady Gminy Bogoria są sesje zwoływane w ustalonym trybie przez
Przewodniczącą Rady Gminy zgodnie z kompetencją organizowania pracy rady. Zgodnie ze Statutem
Gminy Bogoria, Rada Gminy odbywa zwyczajne posiedzenia na podstawie przyjętego rocznego planu
pracy. Plan pracy rady na charakter ramowy.
W związku powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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