Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/14
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Plan Pracy Rady Miejskiej w Łobżenicy na 2015 rok
Styczeń/Luty
1. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok oraz przedstawienie planów
pracy pozostałych komisji stałych Rady Miejskiej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu przebudowy dróg i ulic
gminnych.
3. Rozpatrzenie sprawozdania w sprawie realizacji Kalendarza Imprez Kulturalnych
i Sportowych.

Marzec
1. Przedstawienie informacji o stanie porządku, przestrzegania prawa i bezpieczeństwa
mieszkańców Gminy.
2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
3. Rozpatrzenie gminnego programu opieki nad zwierzętami na 2015 rok.

Kwiecień
1. Zatwierdzenie taryf opłat za wodę i ścieki.
2. Zapoznanie się z oceną realizacji pomocy społecznej.
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi.

Maj
1. Informacja o stanie realizacji inwestycji przewidzianych na 2015 rok.
2. Przedstawienie zakresu remontów dróg i ulic gminnych.

Czerwiec
1.
2.
3.
4.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.
Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium Burmistrzowi.
Informacja o organizacji wypoczynku letniego i przygotowaniu obiektów
rekreacyjnych.

Sierpień/Wrzesień
1. Rozpatrzenie informacji z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku.
2. Informacja Burmistrza z realizacji wniosków, uchwał i interpelacji radnych oraz
o wydanych zarządzeniach w I półroczu 2015 roku.

Październik
1. Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych.
2. Przedstawienie informacji o oświadczeniach majątkowych radnych, Burmistrza
i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz wynikach nauczania jednostek
oświatowych Gminy.
4. Informacja o bieżącym stanie realizacji inwestycji i zadań remontowych.

Listopad
1. Rozpatrzenie rocznego planu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii na 2016 rok.
2. Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016
rok.
3. Informacja o planie zimowego utrzymania dróg.

Grudzień
1. Uchwalenie budżetu Gminy na 2016 rok.
2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok.

