UCHWAŁA Nr XXXIX/346/10
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie planu pracy Rady Gminy Złotów na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 2 Statutu Gminy Złotów
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/28/03 Rady Gminy Złotów z dnia 23 stycznia
2003 r. w sprawie Statutu Gminy Złotów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 45, poz. 845) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy Złotów na rok 2010 w brzmieniu
załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Złotów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/346/10
Rady Gminy Złotów z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Złotów
na rok 2010

Plan pracy
Rady Gminy Złotów
na rok 2010
Styczeń
-

Przyjęcie planów pracy Rady i jej Komisji na rok 2010

Luty
- Sprawozdanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. za rok 2009
i przedstawienie zadań do realizacji w roku 2010
- Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w roku 2009
Marzec
- Zatwierdzenie taryf za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie
ścieków
- Informacja z zakresu przygotowania do realizacji inwestycji gminnych – zaawansowanie
prac projektowych i prac wykonawczych, ewentualne zagrożenia realizacji oraz
o rozstrzygnięciach przeprowadzonych przetargów
- Drogi gminne – odtworzenie w terenie, remonty i inwestycje
Kwiecień
- Wykonanie budżetu gminy za rok 2009
- Absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2009
- Działalność gminnych jednostek organizacyjnych w roku 2009
- Biblioteka Publiczna Gminy
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Publiczne Gimnazja
- Szkoły Podstawowe
- Problematyka działalności jednostek OSP w roku 2009
- Realizacja budżetu w dziale „sport i kultura fizyczna”
Maj
-

Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złotów
Realizacja dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych za okres od 1 stycznia br

Czerwiec
- Informacja na temat działalności Lokalnej Grupy Działania za I półrocze i perspektywy
pozyskania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia związane z LGD
- Realizacja podatków i opłat I i II raty, umorzenia należności podatkowych
i niepodatkowych
- Informacja o gospodarce mieniem komunalnym w zakresie sprzedaży działek rolnych,
działek budowlanych, letniskowo – rekreacyjnych oraz lokali mieszkalnych w okresie od dnia
1 stycznia br., wysokość uzyskanych środków oraz stan mienia wydzierżawionego
i wynajmowanego w poszczególnych miejscowościach
- Obiekty użyteczności publicznej w każdej miejscowości - ich stan, zasady
gospodarowania nimi i koszty utrzymania (ośrodki zdrowia, sale i świetlice wiejskie, remizy
OSP, szatnie sportowe, szkoły).
Sierpień
- Przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego
- Przygotowanie do dożynek gminnych
Wrzesień
- Przebieg wykonania budżetu gminy w I półroczu 2010 r.
- Szczegółowe rozliczenie działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów
Sp. z o.o. w zakresie produkcji i sprzedaży wody, odbioru ścieków, wykonywania usług oraz
zatrudnienia pracowników i kosztów za I półrocze 2010
- Drogi gminne gruntowe – procesy inwestycyjne, projektowe oraz utrzymanie stanu
technicznego, przygotowanie do zimy
- Podsumowanie współpracy samorządu gminnego z samorządem powiatowym – spotkanie
z władzami powiatu i radnymi z terenu Gminy

Październik
-

Propozycje zadań do budżetu gminy na rok 2011
Ustalenie wysokości stawek podatków i opłat na rok 2011

Listopad
-

Podsumowanie pracy Rady i jej Komisji za okres kadencji
Analiza realizacji inwestycji wykonanych lub planowanych w roku 2010
Informacja o uchwałach nie zrealizowanych i przyczynach braku ich realizacji

Uwaga
Powyższa tematyka może być poszerzana
i uzupełniania o tematy bieżące

