Zał. nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w L-cach
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PLAN PRACY
Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2017 r.

Lp.

Miesiąc

1.

Styczeń / luty

2.

Marzec

3.

Kwiecień / maj

Temat
Plan pracy rady na 2017
Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w L-cach za
2016 r.
Zatwierdzenie planu pracy komisji rewizyjnej na 2017r.
Zapoznanie się z planami pracy komisji na 2017 r
Nadanie nazwy ulicy w L-cach - drodze wewnętrznej
Program Rewitalizacji dla Gminy Lubniewice na lata
2016-2023
Sprawy bieżące
Zatwierdzenie taryf na dostarczanie wody i
odprowadzanie ścieków
Uchwała w sprawie ustalenia pomników przyrody
i użytków ekologicznych
Raport Programu Ochrony Środowiska
Ustalenie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego
w gminie L-ce na 2017r
Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
Gminny program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i ochrony Ofiar Przemocy na lata 2017-2020
Sprawy bieżące
Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy
Lubniewice na lata 2017-2020
Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego
za 2016r.
Informacja z działalności MGOPS za 2016 r.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny za 2016r.oraz potrzeby związane z realizacja
zadań
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r.
Budżet projektu systemowego na rok 2017-2020
realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020
Sprawy bieżące

UWAGI

4.

Maj / czerwiec

5.

Wrzesień

6.

Październik

7.

Listopad /
grudzień

Ocena przygotowania gminy do sezonu turystycznego
Zmiana nazwy ulicy Świerczewskiego
Uchwala w spr. przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w m. Glisno
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r. –
udzielenie absolutorium burmistrzowi
Sprawy bieżące
Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2017
Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych
na ternie gminy
Sprawy bieżące
Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych
za 2016r.
Stawki podatków w i opłat lokalnych na 2018 r.
Uchwalenie rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy
Określenie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla założenia pałacowego w m. Rogi.
Sprawy bieżące
Uchwalenie budżetu gminy na 2018 r.
Informacja o dzielności Gminnej Komisji Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Uchwala w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy L-ce
na 2018 r.
Sprawy bieżące

