
UCHWAŁA NR III/17/2018
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie  przyjęcia planu pracy Rady Gminy Łodygowice na 2019 rok

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 11 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/344/10 Rady Gminy 
w Łodygowicach z dnia 28 maja 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Łodygowice, ogłoszonego 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (Nr 145, poz. 2835 z dnia 17 sierpnia 2010r.)

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje  plan pracy Rady Gminy Łodygowice na 2019 rok, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łodygowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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Załącznik do uchwały Nr III/17/2018

Rady Gminy Łodygowice

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan pracy Rady Gminy Łodygowice na 2019 rok

lp Termin sesji Tematyka sesji 
1 I kwartał 1.Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące 

zawodową działalność lobbingową za 2018 r
2.Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, za 2018 r. 
3.Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał 

2 II kwartał 1.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łodygowice 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego  za 2018 rok
2.Rozpatrzenie raportu o stanie gminy. 
3.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok
4.Ocena realizacji budżetu gminy za 2018 r. i podjęcie uchwały w sprawie 
absolutorium dla Wójta Gminy Łodygowice.
5.Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał

3 III kwartał              Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał
4 IV kwartał 1.Sprawozdanie roczne z działalności Rady Gminy oraz stałych Komisji 

Rady Gminy Łodygowice za 2019 r.
2.Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych pracowników 
i radnych 
3.Informacja o realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy 
Łodygowice za rok szkolny 2017/2018, z uwzględnieniem wyników 
egzaminu gimnazjalnego
4.Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Łodygowice na 2020 r. 
5.Przyjęcie planu pracy stałych Komisji Rady Gminy  
6.Uchwalenie stawek podatkowych i opłat lokalnych.
7.Uchwalenie budżetu Gminy Łodygowice na 2020 r. 
8.Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał

Powyższy plan jest otwarty, będzie uzupełniany o tematy wynikające z bieżącej pracy organów Gminy 
Łodygowice
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