Załącznik do Uchwały Nr XII/117/2015
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
PLAN PRACY RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE
Tematyka
1. Stałe punkty porządku obrad każdej Sesji:
a) otwarcie i przyjęcie porządku obrad;
b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
c) informacja o realizacji uchwał Rady Gminy;
d) informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami;
e) interpelacje i zapytania radnych;
f) podejmowanie uchwał, w szczególności dokonywanie bieżących zmian w budżecie gminy;
g) wolne wnioski i oświadczenia radnych;
h) zamknięcie Sesji;
1. Uchwalenie budżetu gminy.
1. Przyjęcie sprawozdań z wykonania budżetu instytucji kultury (GOK, Gminna Biblioteka Publiczna)
oraz ocena ich działalności w roku 2015.
2. Zapoznanie z kalendarzem imprez sportowo-rekreacyjno-turystyczno-promocyjnych na terenie
Gminy Uście Gorlickie w 2016 roku.
1. Informacja na temat bezpieczeństwa i ładu publicznego gminy.
2. Przygotowanie gminy do sezonu turystycznego 2016.
1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie
absolutorium.
2. Ocena stanu realizacji inwestycji planowanych w 2015 roku i przebieg realizacji inwestycji w 2016
roku.
1. Ocena stanu przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2016/2017.
2. Przyjęcie informacji o wykonaniu w I półroczu 2016 planu finansowego GOK oraz GBP, ocena
działalności tych instytucji.
1. Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.
2. Opracowanie wniosków do budżetu na 2017 rok.
1. Ocena realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Uście Gorlickie w roku szkolnym
2015/2016.
1. Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 r.
2. Uchwalenie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku.
3. Uchwalenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.
4. Przyjęcie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
1. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2017.
2. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na rok 2017.
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