UCHWAŁA Nr XXXIII/212/2018
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 2 lutego 2018 r.

w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2018

Na podstawie § 40 ust. 1 uchwały nr XXXV/238/2014 Rady Gminy Siedlisko z dnia 13
listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Siedlisko (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
poz. 2279 z późn. zm.),
Uchwala się co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy na rok 2018 jak w załączniku do uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/212/2018
z dnia 2 lutego 2018 r.
PLAN PRACY RADY GMINY
na rok 2018
I KWARTAŁ
1. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy za rok 2017.
2. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
3. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich w 2017 r.
4. Przyjęcie planów pracy komisji stałych rady gminy .
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 r. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
II KWARTAŁ
1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok poprzedni i podjęcie uchwały w
sprawie absolutorium.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2017.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności instytucji kultury i przedstawienie zamierzeń na 2018 r.
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 r
III KWARTAŁ
1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
2. Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy i
kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
3. Propozycje zadań gospodarczych.
IV KWARTAŁ
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 z uwzględnieniem
wyników sprawdzianu szkolnego i egzaminu gimnazjalnego.
2. Ocena funkcjonowania Samorządowego Zakładu Budżetowego.
3. Uchwalenie stawek podatków i opłat na rok 2019.
4. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2019.

UWAGA
Plan pracy będzie uzupełniany o tematy, wynikające z bieżącej pracy organów gminy.
Zmiany do budżetu gminy dokonywane będą w miarę potrzeb.

