U C H W A Ł A Nr XXVI/149/09
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2010 rok

Na podst. art. 18, ust. 1 w związku z art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08
marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy stanowiący załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Marek Nowacki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/149/09
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2009 roku

PLAN PRACY
Rady Gminy Zaręby Kościelne
na rok 2010

Lp

1.

2.

3.

Tematyka

- Aktualizacja planu ochrony
środowiska na terenie Gminy
- Omówienie realizacji programu
„Bezpieczna Gmina” za rok 2009

- Rozpatrzenie sprawozdania Wójta
Gminy z wykonania budŜetu gminy
za 2009 rok i podjęcie uchwały w
sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy,
- Sprawozdania Wójta Gminy
z wykonania uchwał Rady Gminy
za 2009 rok,
- Sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej,

Termin
posiedzenia

Przedkładający
materiały

I kwartał

Wójt Gminy

II kwartał

Wójt Gminy

III kwartał

Wójt Gminy

- Informacja Wójta Gminy o
przestrzeganiu i stosowaniu w
gminie przepisów o ochronie
środowiska,

4.

- Sprawozdanie z realizacji
gminnego programu wychowania
w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi,
- Informacja Wójta Gminy o
przebiegu wykonania budŜetu za I
półrocze 2010 r.,
- Rozpatrzenie sprawozdań z
działalności gminnych jednostek
organizacyjnych w tym szkół na
terenie gminy Zaręby Kościelne,
- Sprawozdanie z realizacji
podjętych zarządzeń Wójta Gminy
w I półroczu 2010 r.
- Uchwalenie kierunków działań
Wójta Gminy na 2011 r. w
zakresie zadań inwestycyjnych,
- Aktualizacja Planu Rozwoju
Lokalnego Gminy na lata 20052013,
- Uchwalenie gminnego programu
wychowania w trzeźwości i
przeciwdziałania alkoholizmowi,
- Określenie stawek podatku od
nieruchomości i od posiadania
psów,
- Zapoznanie Rady Gminy z
projektem budŜetu gminy na rok
2011,
- Określenie stawek podatku od
środków transportowych,
- Uchwalenie planu pracy Rady
Gminy na 2011 rok,
- Uchwalenie planu pracy stałych
komisji na 2011 rok,
- Uchwalenie rocznego programu i
zasad współpracy Gminy Zaręby
Kościelne z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi
działalność poŜytku publicznego,
- Uchwalenie budŜetu gminy na
2011 rok.

IV kwartał

Wójt Gminy

