UCHWAŁA NR XVIII/116/15
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dukli na 2016 rok
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)
i § 15 ust. 1 uchwały Nr XVI/96/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Dukla (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 190, poz. 3061), Rada Miejska w Dukli uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala plan pracy Rady Miejskiej w Dukli na 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dukli.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/116/15
Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy
Rady Miejskiej w Dukli na 2016 rok
I kwartał
1.Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok
2.Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej za rok 2015
3.Analiza finansowa oświaty w Gminie Dukla za rok 2015
4.Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Dukli za 2015 rok
5.Sprawozdanie z działalności Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli sp. z o.o. za
2015 rok oraz analiza ściągalności opłat za wodę i ścieki oraz czynsz
6.Informacja na temat planowanych i realizowanych przez gminę inwestycji z podziałem na
inwestycje z udziałem środków zewnętrznych
7.Sprawy bieżące
II kwartał
1.Informacja z działalności Ośrodka Kultury w Dukli za rok 2015
2.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy wraz z sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2015 rok
3.Udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Dukli za 2015 rok
4.Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli za 2015 rok.
5.Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli za 2015 rok
6.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Gminy Dukla za 2015 rok
7.Informacja z realizacji wniosków i propozycji Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Środowiska zawartych w protokole z przeglądu dróg gminnych, szkół oraz domów
ludowych i boisk sportowych
8.Informacja na temat programu gospodarki niskoemisyjnej i odnawialnych źródeł energii
na terenie Gminy Dukla
9.Sprawy bieżące.
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III kwartał
1. Informacja z realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie
Gminy Dukla oraz z działalności GPSZOK
2.Informacja z wykonania budżetu Gminy Dukla za I półrocze 2016 roku
3.Informacja z działalności Biblioteki Publicznej w Dukli za 2015 rok
4. Informacja na temat stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dukla
5. Informacja o działaniach promocyjnych i z działalności Transgranicznej Informacji
Turystycznej za 2015 rok
6.Sprawy bieżące.
IV kwartał
1.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, kierowników jednostek
organizacyjnych i pracowników samorządowych zobowiązanych do składania
oświadczeń majątkowych
2.Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkotykowych na 2017 rok
3.Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Dukla za rok szkolny 2015/2016
4.Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 rok
5.Uchwalenie rocznego programu współpracy gminy Dukla z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2017
6.Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Dukli oraz planów pracy komisji stałych
Rady na 2017 rok
7.Sprawy bieżące
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