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UCHWAŁA NR XXVII/200/13
RADY GMINY MIELNIK
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594;
poz. 645; poz. 1318) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy przyjętego uchwałą Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia
26 czerwca 2003r. (tj.Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013r., poz. 3669) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy na 2014 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Stankiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/200/13
Rady Gminy Mielnik
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Plan pracy Rady Gminy Mielnik na rok 2014.
I kwartał
- ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy,
- informacja z realizacji zadań i wykonania budżetów przez GOKSiR i Gminną Bibliotekę Publiczną za rok 2013,
- informacja z realizacji opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik,
- ocena funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku.
II kwartał
- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy,
- ocena realizacji gminnego programu gospodarki odpadami i regulaminu utrzymania czystości i porządku
w gminie,
- informacja o przygotowaniu gminy do letniego sezonu turystycznego.
III kwartał
- przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy oraz realizacji inwestycji i remontów za I półrocze 2014 roku,
- ocena działalności oraz stanu przygotowania do pracy w roku szkolnym 2014/2015 szkoły i przedszkola,
- sprawozdanie komisji rewizyjnej z działalności za I półrocze 2014 roku,
- informacja z realizacji bieżących inwestycji i remontów na terenie gminy,
- ocena działań promocyjnych i kształtowanie wizerunku gminy.
IV kwartał
- uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 rok,
- uchwalenie budżetu gminy na 2015 rok,
- przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2015 rok.
Plan pracy Rady Gminy będzie uzupełniany o tematy wynikające z bieżących potrzeb oraz pracy jej organów.
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