Załącznik do
Uchwały Nr IV/40/2019
Rady Gminy Długosiodło
z dnia 24 stycznia 2019 r.
PLAN PRACY
RADY GMINY DŁUGOSIODŁO
na 2019 rok

Lp.

Tematy obrad

Termin

- sprawozdanie z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok oraz
przedstawienie potrzeb w tym zakresie;
- sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok;
1.

2.

3.

- sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu
Współpracy Gminy Długosiodło z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za
2018 rok;
- informacja o realizacji uchwał przyjętych w II półroczu
2018 r.
- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
- informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie gminy;
- informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na
terenie gminy;
- informacja o stanie sanitarnym terenu Gminy
Długosiodło;
- informacja o stanie ochrony weterynaryjnej na terenie
gminy;
- zapoznanie się z wynikami egzaminów w placówkach
oświatowych prowadzonych przez gminę;
- informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i
młodzieży.
- informacja o realizacji inwestycji w I półroczu 2019
roku;
-zapoznanie się ze stanem przygotowań placówek
oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego;
- ocena funkcjonowania systemu zagospodarowania
odpadów komunalnych;
- informacja dotycząca istniejących źródeł i możliwości

I kwartał 2019 r.

II kwartał 2019 r.

III kwartał 2019 r.
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pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie lub
dofinansowanie inwestycji na terenie gminy;

4.

-sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze
2019 roku;
- zmiany do budżetu gminy w 2019 r;
- informacja na temat zaplanowanych i realizowanych
inwestycji w 2019 roku;
- podjęcie uchwał około budżetowych - podatki na 2020
rok;
- omówienie założeń do projektu budżetu gminy na rok
2020;
- przyjęcie budżetu gminy na 2020 rok;
- informacja dyrektora Gminnego Centrum Informacji,
Kultury, Sportu i Rekreacji o działalności kulturalnej i
sportowej oraz o pracy Gminnej Biblioteki Publicznej;
- opracowanie plany pracy Rady Gmin na rok 2020.

IV kwartał 2019 r.
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