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i ^ 2 0 U C H W A Ł A NrXXVII/141/2004
RADY GMINY FRYSZTAK
z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2005 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 200Ir. Nr 142, poz.
1591 z późniejszymi zmianami/ oraz § 34 ust. 1 pkt 2 Uchwały
Nr IX/56/2003 Rady Gminy Frysztak z dnia 16 maja 2003r. w sprawie
Statutu Gminy Frysztak
RADA GMINY u c h w a l a co następuje :
§1
Uchwala się plan pracy Rady Gminy Frysztak na 2005 rok stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
i Przewodniczącemu Rady Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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IM Stawarz

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/W/2004
Rady Gminy Frysztak z dnia 30 grudnia 2004r.
PLAN
PRACY
RADY GMINY na 2005 rok.

Lp. Przewidywany
termin odbycia
sesji /miesiąc/
I.

II.

III.

Styczeń

Tematyka obrad sesji
1. Uchwalenie budżetu gminy na 2005r. oraz informacja o stanie
i zagospodarowaniu mienia komunalnego.
2. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady na 2005 r.
3. Analiza finansowa funkcjonowania Przedszkoli Publicznych.

Marzec

1. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2004r. oraz
uchwalenie nowego programu na 2005 rok.
2. Analiza i ocena stanu porządku publicznego i ochrony
przeciwpożarowej w gminie za 2004 rok.

Kwiecień

Sesja wyjazdowa - wizytacja budynków komunalnych oraz
dróg celem przygotowania harmonogramu robót
inwestycyjnych i drogowych na 2005 rok.

IV. Kwiecień

1. Omówienie wyników przeprowadzonej wizytacji zadań
gospodarczych w gminie.
2. Zatwierdzenie harmonogramu robót inwestycyjnych
i drogowych na 2005 rok.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok oraz
rozpatrzenie absolutorium dla Wójta Gminy.

V. 27 Maj

Sesja uroczysta z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

VI.« Czerwiec

1. Analiza i ocena funkcjonowania Gminnego Zakładu
Komunalnego we Frysztaku.
2. Analiza realizacji programu gospodarczego gminy na lata
2003 do 2006.
3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę.

VII. Wrzesień

1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005r.
2. Analiza gospodarki rolnej na terenie naszej gminy.
3. Analiza i ocena realizacji programu funkcjonowania oświaty
w gminie na lata 2000 - 2006.

VIII. Listopad

1. Rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia
podatków od nieruchomości na 2006 rok.
2. Rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatków od środków transportowych na
2006 rok.
3. Analiza realizacji Uchwały Nr IV/32/99 Rady Gminy z dnia
17 lutego 1999r. w sprawie czystości i porządku na terenie
Gminy Frysztak.

IX. Grudzień

1. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania
zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
2. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Frysztak na 2006 rok.

