
UCHWAŁA NR 29/IV/19
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000,1349,1432 i 2500) Rada Gminy Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy Wysokie Mazowieckie na 2019 rok, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie do zabezpieczenia, przygotowania
i przedłożenia odpowiednich materiałów, łącznie z projektami uchwał, zgodnie z terminami  przewidzianymi 
w planie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Jan Misiewicz
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Załącznik do uchwały Nr 29/IV/19

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 11 marca 2019 r.

Plan Pracy Rady Gminy Wysokie Mazowieckie na 2019 rok

I   Kwartał

1. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy  na 2019 rok.

2. Informacja  z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2018 r. i Informacja z Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.

4. Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego  w  2018 r.

5. Informacja o sytuacji demograficznej w Gminie Wysokie Mazowieckie na przestrzeni ostatnich 4 lat.

6. Informacja o realizacji zadań  z zakresu promocji gminy i współpracy ze związkami i

stowarzyszeniami samorządowymi.

II  Kwartał

1. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

2. Informacja z wykonania działań realizowanych w ramach Programu Aktywności Lokalnej.

3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Ocena Funkcjonowania Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz raport ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014- 
2020.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu oświaty. Ocena funkcjonowania  Szkoły Podstawowej 
w Jabłonce Kościelnej.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu gminy na 
2018 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

6. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy oraz podjęcie decyzji w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy.

7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.

8. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie w 2018 r. oraz działania 
zmierzające do zmniejszenia przestępczości  na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie.

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy w 2018 r. Informacja 
o działaniach OSP.

III   Kwartał

1. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

2. Wykonanie budżetu  szkół za 6 miesięcy 2019 r., ocena przygotowania placówek   oświatowych  do  
nowego roku szkolnego (2019/2020) oraz  ocena wykonanych remontów w placówkach oświatowych.

3. Informacja dotycząca bezrobocia na terenie Gminy.

4. Informacja Wójta Gminy w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy.

5. Sport, rekreacja i turystyka w Gminie - stan aktualny i perspektywy.

IV Kwartał

1. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

2. Omówienie założeń do projektu budżetu na 2020 rok.

Id: 7B80DE54-0BD6-4567-ACB4-841FEAC77AE1. Podpisany Strona 1



3. Środki zewnętrzne – stopień ich pozyskania i wykorzystania przez Urząd Gminy oraz jednostki 
organizacyjne gminy.

4. Przyjęcie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

5. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2020 r.

6. Omówienie i uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.

7. Uchwalenie budżetu gminy na 2020 rok.

8. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy  na 2020 rok.

Niezależnie od wyżej wymienionych zagadnień przedmiotem pracy Rady Gminy Wysokie Mazowieckie 
mogą być inne sprawy, które należą do wyłącznej właściwości rady gminy bądź pozostają w zakresie 
działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 

Plan pracy może być uzupełniany o punkty wynikające z bieżącej pracy organów gminy, jak również 
mogą być zwoływane dodatkowe sesje. Do punktów stałych każdej sesji zgodnie ze Statutem Rady Gminy 
Wysokie Mazowieckie należy: informacja Wójta o jego pracy w okresie między sesjami,  , rozpatrzenie 
projektów uchwał i podjęcie uchwał oraz pozostałe punkty, które także wynikają ze Statutu Rady Gminy 
Wysokie Mazowieckie, takie jak:  zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych, odpowiedzi na 
interpelacje i wnioski radnych. 
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