PLAN PRACY RADY GMINY GRODZISKO DOLNE
na rok 2019
Lp. Temat sesji

Termin posiedzenia
styczeń

1
1. Przedłożenie informacji o realizacji Gm. Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.
2. Przyjęcie Gm. Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019.
3. Przyjęcie planu pracy RG na rok 2019.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez Gminę Grodzisko
Dolne za rok ubiegły.
2

1.Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Gminy
na rok 2019.
2.Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu
Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych w Gminie
Grodzisko Dolne na lata 2015-2018” za rok 2018.

3

luty

marzec
1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Grodzisko Dolne za rok 2018.
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za rok
ubiegły.
3 Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Grodzisko Dolne na rok
2019.
kwiecień

4
1. Podjęcie decyzji w sprawie remontów dróg
gminnych.
2. Analiza stanu bezpieczeństwa drogowego
i funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie
gminy.
3.Ocena działalności GOPS i Środowiskowego
Domu Samopomocy za rok ubiegły.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Programu
współpracy Gminy Grodzisko Dolne

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2018”.
6. Zapoznanie się z działalnością organizacji
pozarządowych na terenie gminy.
5
1. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym,
Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury
i Zespołu d/s Oświaty za rok ubiegły.
2. Ocena stanu porządku publicznego i ochrony
p.pożarowej.
6

maj

czerwiec
1. Informacja o stanie mienia komunalnego.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności
finansowej gminy za 2018r. oraz głosowanie nad
udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium.

7

1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy
za I półrocze br.
2. Zapoznanie się ze stanem przygotowań placówek
oświatowych do nowego roku szkolnego.

sierpień

8

1. Ocena stanu rolnictwa i leśnictwa.

wrzesień

9

1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem publicznych
i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia.
2. Ocena działalności szkół w roku szkolnym
2018/2019.
3 .Zapoznanie się z informacjami o wywiązaniu się
z obowiązku składania oświadczeń majątkowych.

10

1. Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat
lokalnych na 2020r.
2. Przyjęcie Programu Współpracy Gminy Grodzisko
Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020.
1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na rok 2019.
2. Przyjęcie budżetu gminy na rok 2020.

11

październik

listopad

grudzień

