
       Załącznik do Uchwały Nr XXIV / 228 / 08 
       Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 
       30 grudnia 2008 roku w sprawie planu pracy 
       Rady Miejskiej w Rymanowie na 2009 rok. 
 
 
Sesje zwyczajne odbywać się będą w każdy wtorek lub piątek miesiąca, według poniższego 
harmonogramu : 
 
               Termin  
Lp.    odbycia sesji   Tematy  obrad sesji : 
 

1. Styczeń  1. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za 
        2008 rok. 

2. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji na 2009 rok. 
3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 

         i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz przeciwdziałania 
         narkomanii za 2008 rok. 

4. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
    Problemów Alkoholowych na 2009 rok. 
5. Uchwalenie programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie 
    Rymanów na 2009 rok. 
6. Ocena działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu 
    Opieki Zdrowotnej  w Rymanowie wraz z informacją na temat 
    zakontraktowanych usług z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2009 r. 

 
 

2. Marzec   1. Sprawozdanie z realizacji uchwalonego programu współpracy Gminy 
   Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 
   publicznego w 2008 roku.. 
2.Sprawozdanie w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy 
   Rymanów/ ochrona przeciwpożarowa, przeciwpowodziowa, działalność 
   Policji i Straży Miejskiej/. 
3.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rymanów 
   wraz z informacją Prezesa Zarządu Uzdrowiska na temat funkcjonowania 
   lecznictwa uzdrowiskowego i planowanych działań w zakresie 
   zagospodarowania nieczynnych budynków uzdrowiskowych. 

 
 
 

3. Kwiecień  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2008 rok.  
   2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

   Gminy Rymanów za 2008 rok.     
3.Ocena zimowego utrzymania dróg i chodników oraz plan działań 
   w zakresie wiosennego porządkowania Gminy. 

 
 

4. Czerwiec                        1. Informacja dotycząca udziału Gminy Rymanów w programie Leader+ . 
2. Przygotowanie gminy do sezonu letniego w zakresie turystyki, kultury, 
    i promocji, w tym imprez o charakterze masowym. 
3. Informacja na temat informatyzacji Urzędu Gminy w Rymanowie. 
4. Ocena współdziałania Gminy w ramach stowarzyszeń i związków 
    oraz współpracy z gminami partnerskimi za granicą. 
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5. Sierpień     1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Rymanów za I półrocze 
         2009 roku. 

2. Przygotowanie do rozpoczęcia roku szkolnego w placówkach 
    oświatowych. 
3. Informacja o naborze do I klasy Liceum Ogólnokształcącego 
    na rok szkolny 2009/2010 wraz z informacją o wynikach 
    matur. 
4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu  Gospodarki 
    Odpadami. 

 
 
 
      6.   Wrzesień   1. Ocena sezonu letniego na terenie Gminy Rymanów. 
     2. Informacja w zakresie utrzymania lasów komunalnych. 

      3. Informacja o wynikach konkursu na najlepiej utrzymane 
          sołectwo, osiedle oraz posesję i balkon. 

 
 
 

7. Październik   1. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok. 
      2. Analiza oświadczeń majątkowych radnych i pracowników 
          samorządowych. 
      3. Stan przygotowań do sezonu zimowego na terenie Gminy. 

 
 
 
 

8. Grudzień   1. Uchwalenie budżetu Gminy Rymanów na 2010 rok.  
    2. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej  na 2010 r.      
    3. Uchwalenie programu współpracy Gminy Rymanów 

   z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
   w 2010 roku. 
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