
 

 

 

UCHWAŁA Nr XLII/431/14 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 27 lutego 2014 r. 

 

 

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Złotów na rok 2014 

 

 

 

         Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 2 Statutu Gminy Złotów stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr V/28/03 Rady Gminy Złotów z dnia 23 stycznia  2003 r. w sprawie 

Statutu Gminy Złotów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 45, poz. 845) uchwala się, co następuje: 

 

 

         § 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy Złotów na rok 2014 w brzmieniu załącznika 

do niniejszej uchwały. 

 

 

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

 

 

         § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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                                                                                  Załącznik do Uchwały Nr XLII/431/14 
                                                                                                             Rady Gminy Złotów z dnia 27 lutego 2014  r. 
                                                                                                             w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy  

                                                                                                             Złotów na rok 2014 

 

Plan  pracy 

Rady  Gminy  Złotów 
na  rok  2014 

 

Styczeń  

-  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  

 

Luty 

1.  Przyjęcie planów pracy Rady i jej Komisji na rok 2014 

2.  Informacja z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.             

za rok 2013               

3.  Informacja z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki                         

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomani Gminy Złotów w roku 2013 

 

Marzec 

1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2018 

2.  Zatwierdzenie taryf za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

3.  Fundusz sołecki na rok 2015 - podjęcie uchwały o wyodrębnieniu (lub nie) środków 

stanowiących ten fundusz 

4.  Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Złotów w roku 2014 

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Złotów             

na lata 2010 - 2013 

6.  Przyjęcie „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Złotów na lata                    

2014-2017”, 

7. Przyjęcie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Złotów 

na lata 2013-2032”. 

8. Przyjęcie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Zlotów 

9. Podsumowanie działalności Lokalnej Grupy Działania Krajna nad Notecią za okres 

kadencji 

 

Kwiecień 

1. Informacja na temat funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami w Gminie  

2. Informacja o działalności Biblioteki Publicznej Gminy w roku 2013                                        

3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013 

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa Gminy w roku 2013 
5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                      

i o wolontariacie za rok 2013.  

6.  Drogi gminne nieutwardzone – odtworzenie w terenie, remonty i inwestycje oraz 

utrzymanie stanu technicznego 

7.  Informacja z zakresu przygotowania do realizacji inwestycji gminnych – zaawansowanie 

prac projektowych i prac wykonawczych, ewentualne zagrożenia realizacji oraz informacja                    

o rozstrzygnięciach przeprowadzonych przetargów 
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Maj  

1.  Ocena zasobów pomocy społecznej                                                                                                                                                    

2.  Realizacja dodatków mieszkaniowych w roku 2013 

3.  Analiza projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2014/2015  

4.  Funkcjonowanie szkół prowadzonych przez stowarzyszenia 

5.  Informacja o stanie opieki przedszkolnej w Gminie, w tym o wynikach naboru dzieci                 

i planowanych remontach przedszkoli 

6.  Organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych w Gminie w roku 2013 – efekty             

i plan na rok 2014 

6. Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1 – 3 i ust. 5                         

i wydanych decyzjach , o których mowa w ust. 6 i 7 ustawy o planowaniu                                          

i zagospodarowaniu przestrzennym 

 

Czerwiec 

1.Wykonanie budżetu gminy za rok 2013 

2.   Absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2013  

3.   Informacja o wynikach testów końcowych uczniów klas VI szkół podstawowych                     

i  uczniów klas III gimnazjów 

 

Lipiec 

1.  Obiekty użyteczności publicznej w każdej miejscowości - ich stan, zasady gospodarowania 

nimi i koszty utrzymania (ośrodki zdrowia, sale i świetlice wiejskie, remizy OSP, szatnie 

sportowe, szkoły) oraz przeprowadzone i planowane remonty 

2.  Realizacja podatków i opłat I i II raty, umorzenia należności podatkowych                                      

i niepodatkowych za I półrocze br. 

3.  Przygotowanie do Dożynek Gminnych 

  

Sierpień 

1.  Informacja na temat działalności Lokalnej Grupy Rybackiej za I półrocze 2014 roku               

i perspektywy pozyskania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia związane z LGR  

2.  Przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego  

 

Wrzesień 

-  Przebieg wykonania budżetu gminy w I półroczu 2014 r. 

 

Październik  

1.  Propozycje zadań do budżetu gminy na rok 2015 

2. Ustalenie wysokości stawek podatków i opłat na rok 2015 

3.  Raport o stanie oświaty  

4.  Analiza realizacji inwestycji wykonanych w okresie kadencji 2010 - 2014 

5  Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2015 

 

Listopad 

-  Podsumowanie pracy Rady za okres kadencji 2010 - 2014 

       

Uwaga 

   Powyższa tematyka może być poszerzana i uzupełniana  

    o tematy bieżące w miarę pojawiania się potrzeb 

 


