UCHWAŁA NR XXXIV/292/2017
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Dzierzgoniu na 2018 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzｹdzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875) w zwiｹzku z ｧ 25 ust. 2 uchwaｳy Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia
5 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 866)
zmienionej uchwaｳｹ Nr XVII/151/2016 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dz.U.
Woj. Pom. z 2016 r. poz. 2070) uchwala siê, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej w Dzierzgoniu na 2018 rok.:
I kwartał:
1) przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.,
2) rozpatrzenie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu za
2017 r.,
3) rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego,
4) rozpatrzenie sprawozdania z działalności Posterunku Policji w Dzierzgoniu w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego w gminie Dzierzgoń w 2017 roku,
5) przedstawienie informacji o stanie bezrobocia w gminie w 2017 r.,
6) rozpatrzenie informacji na temat pozyskiwania środków zewnętrznych w 2017 r.
II kwartał:
1) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. i udzielenie absolutorium dla
Burmistrza Dzierzgonia,
2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w Dzierzgoniu,
3) rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy z Organizacjami Pożytku Publicznego
za rok 2017”.
III kwartał:
1) rozpatrzenie informacji:
a) Burmistrza Dzierzgonia o przebiegu wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za I półrocze 2018 r.
oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
b) o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 r. Dzierzgońskiego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej w Dzierzgoniu.
2) przedstawienie informacji z działalności Regionalnego
w Dzierzgoniu za 2017 r. i zamierzeń na rok 2018,
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3) rozpatrzenie informacji z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Dzierzgoniu za 2017 r.
IV kwartał:
1) rozpatrzenie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2018 r.,
2) rozpatrzenie sprawozdania o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i działaniach Ochotniczych
Straży Pożarnych na terenie gminy Dzierzgoń w 2017 r.
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3) rozpatrzenie informacji o stanie kanalizacji i wodociągów w gminie Dzierzgoń oraz na temat
przewidywanych taryf na wodę i ścieki.
4) uchwalenie podatków i opłat na 2019 r.,
5) uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2019 r.,
6) zatwierdzenie planów pracy komisji stałych na 2019 r.,
7) uchwalenie budżetu gminy Dzierzgoń na 2019 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Przybysz
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Uzasadnienie
Zgodnie z § 25 ust. 2 Statutu Gminy Dzierzgoń, Rada Miejska w Dzierzgoniu działa zgodnie
z przyjętym Planem Pracy Rady.
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