Zał. do uchwały RM w L-cach Nr
XXXV/273/2018 z dn.13.02.2018
PLAN PRACY
Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2018 r
Lp.
1

miesiąc
Styczeń/luty

2

Marzec/kwiecień

3

Kwiecień/maj

4

Maj /czerwiec

5

Wrzesień

Temat
Plan pracy rady na 2018
Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej w L-cach za 2017r.
Zatwierdzenie planu pracy komisji rewizyjnej na 2018r.
Zapoznanie się z planami pracy komisji na 2018r.
Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2018 -2020
Funkcjonowania boiska sportowego w Lubniewicach,
Sprawy bieżące
Projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków
Ocena pozyskiwania środków zewnętrznych na projekty
infrastrukturalne i ich realizacja.
Informacja na temat wykonania przedsięwzięć
przewidzianych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017r.
Sprawozdanie z przyznanych dotacji dla organizacji
pozarządowych
Przyjęcie zasad ustalania budżetu obywatelskiego
Sprawy bieżące
Informacja z działalności GOK z wykonania planu
finansowego jednostki w 2017r. w tym z działalności
świetlic
Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za
2017r.
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla gminy
Lubniewice.
Informacja z działalności Spółdzielni Socjalnej MY za rok
2017
Sprawy bieżące
Ocena przygotowania gminy do sezonu turystycznego
Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego,
porządku na ternie gminy
Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za
2017r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017r. –
udzielenie absolutorium burmistrzowi
Sprawy bieżące
Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2018
Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych na
ternie gminy

Informacja z dzielności Stowarzyszeń funkcjonujących na
terenie gminy
6.

Październik

7.

Listopad/grudzień

Sprawy bieżące
Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za
2017r.
Stawki podatków w i opłat lokalnych na 2018r.
Uchwalenie rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny za 2017r. oraz przedstawienie potrzeb związanych
z realizacją zadań.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Lubniewice na 2019r. Sprawy bieżące
Ocena potrzeb i realizacji inwestycji gminnych za okres
kadencji
Sprawy bieżące
Uchwalenie budżetu gminy na 2019r. oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej

Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej, komisji stałych oraz
Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
Sprawy bieżące

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Sowa

