Załącznik do Uchwały Nr XII/79/2012
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 25 stycznia 2012 r.

PLAN PRACY
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA na 2012 rok
I kwartał
1. Sprawozdanie z działalności Rady i Komisji Gminy Zławieś Wielka za 2011 r.
i przyjęcie planów pracy na 2012 r.
2. Sprawozdanie z działalności GOPS oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2011 rok.
3. Sprawozdanie z działalności komisariatu Policji w Chełmży na terenie gminy Zławieś
Wielka za 2011 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy:
 w sprawie funduszu sołeckiego
 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawieś
Wielka
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok.
II kwartał
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz zadań Gminy za 2011 rok.
2. Sprawozdanie z działalności GOK w Małej Złejwsi oraz Biblioteki Gminnej za 2011 r.
3. Analiza stanu zaawansowania realizacji inwestycji zaplanowanych na 2012 rok.
4. Uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Zawieś Wielka.
5. Działalność klubów sportowych w 2012 roku.
6. Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia w gminie Zławieś Wielka.
7. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy:
III kwartał
1. Informacja z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2012 roku oraz analiza
zaawansowania zadań inwestycyjnych na rok 2012.
2. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego
2012/2013 oraz analiza wyników kompetencyjnych na szczeblu szkół podstawowych
i gimnazjów.
3. Propozycje budżetowe na rok 2013.
4. Analiza struktury organizacyjnej, funkcjonowania i zakresu czynności Zakładu
Komunalnego działającego na terenie gminy Zławieś Wielka.
5. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy
IV kwartał
1. Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy.
 Sprawozdanie z działalności jednostek OSP działających na terenie Gminy
 Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania
Komisariatu Policji w Złejwsi Wielkiej
2. Analiza zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy przypadających na 2012
rok.
3. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy:






w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.
w sprawie przesunięcia środków nie wygasających,
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Zławieś
Wielka.
4. Sesja Świąteczna – spotkanie opłatkowe

UWAGA
1. Ww. plan jest otwarty, będzie uzupełniany o tematy wynikające z bieżącej pracy
organów gminy.
2. Zmiany do budżetu gminy dokonywane będą w miarę potrzeb.
3. Na każdej sesji stałymi punktami są
 sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami
 interpelacje i zapytania
 odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 sprawy bieżące

