
UCHWAŁA NR RG - XXXVII / 491 / 17 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2018 roku

Na podstawie § 26 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny, stanowiącego załącznik do uchwały Nr RG-
XXXIII/284/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Sitkówka-Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2017 r. poz. 3279), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na I półrocze 2018 roku, w którym określa 
się liczbę sesji i podstawowe tematy obrad.

§ 2. Plan pracy Rady Gminy stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Zofia Duchniak
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Załącznik do Uchwały Nr RG - XXXVII / 491 / 17

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN  PRACY  RADY  GMINY
SITKÓWKA-NOWINY

NA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp. Temat obrad
1.

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad sesji.
4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
7.Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny za 
2017 r.
8.Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Zakończenie obrad.

2.
1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad sesji.
4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
7.Realizacja inwestycji na terenie gminy – informacja za rok 2017.
8.Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Zakończenie obrad.

3.
1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad sesji.
4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
7.Stan bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny – 
informacja za 2017 rok.
8.Sprawozdanie z działalności GOPS w Sitkówce-Nowinach za 2017 r.
9.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sitkówka-Nowiny za 2017 r.
10.Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Zakończenie obrad sesji.

4. 
1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad sesji.
4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
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5.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
7.Sprawozdanie z działalności Przychodni Nowiny SP ZOZ za 2017 r.
8.Wolne wnioski i informacje, sprawy różne
9.Interpelacje i zapytania  radnych.
10. Zakończenie obrad sesji.

             
5. 1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad sesji.
4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
7.Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego za 2017 rok”.
8.Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach za 2017 r.
9.Sprawozdanie z działalności GOK „Perła” w Nowinach za 2017 r.
10.Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Zakończenie obrad.

6.
1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przedstawienie porządku obrad sesji.
4.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
7.Zapoznanie się i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny za 
2017 rok.
8.Zapoznanie się i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
9.Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu 
Gminy Sitkówka-Nowiny za 2017 rok.
10.Zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy.
11.Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
12.Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium.
13.Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 
2017 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2017 rok.
15.Analiza programu „Wakacje w Gminie”.
16.Zatwierdzenie planów pracy Rady Gminy i komisji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na II półrocze 
2018 r.
17.Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
18.Interpelacje i zapytania radnych.
19.Zakończenie obrad.
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