
       Załącznik do Uchwały Nr XXXVII / 377 / 09 

       Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 

       30 grudnia 2009 roku w sprawie planu pracy 

       Rady Miejskiej w Rymanowie na 2010 rok. 

 

 

Sesje zwyczajne odbywać się będą w wtorek lub piątek, według poniższego harmonogramu : 

 

               Termin 

Lp.      odbycia sesji                      Tematy obrad sesji : 

 

1. styczeń – luty  1. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady 

    za 2009 rok. 

2. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady na 2010 rok. 

3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu profilaktyki i 

    rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

    narkomanii w 2009 roku. 

4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rymanów 

    z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

    w 2009 roku. 

5. Uchwalenie Gminnych Programów : 

    - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 r. 

    - przeciwdziałania narkomanii w Gminie Rymanów. 

 

 

       2.   marzec - kwiecień 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymanów 

    za 2009 rok. 

2. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów za 2009        

    rok. 

3. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu 

    Opieki Zdrowotnej w Rymanowie za 2009 rok. 

 

 

3. maj – czerwiec 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 

          ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Rymanów. 

                2. Informacja na temat prowadzonych inwestycji w Gminie Rymanów.                 

              3. Informacja o przygotowaniu do sezonu letniego w Gminie 

         Rymanów. 

                                   4. Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

                                                   z wodociągu komunalnego świadczone przez Zakład Gospodarki 

        Komunalnej w Rymanowie. 

 

4. sierpień – wrzesień 1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Rymanów                                                          

         za I półrocze 2010 roku. 

        2. Sprawozdanie z przygotowania placówek oświatowych do 

        rozpoczęcia roku szkolnego 2010 / 2011. 

            3. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej za 

    I półrocze 2010 roku z uwzględnieniem zadań z zakresu odbierania  

    stałych odpadów komunalnych,dostarczania wody i odprowadzania 

        ścieków. 

======================================================================= 



 

 2  - 

 

 

5. październik  1. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych 

               i pracowników samorządowych zobowiązanych do składania 

               oświadczeń majątkowych. 

     2. Sprawozdanie Burmistrza Gminy z realizacji ,, Strategicznego 

         programu rozwoju gospodarczego dla Gminy Rymanów na lata 

         2007 – 2013 ''. 

     3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za rok 

        szkolny 2009/2010, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów. 

 

 

 

6. listopad   1. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2011 rok. 

                                    2.Uchwalenie Gminnego Programu współpracy z organizacjami  

                                        pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  

                                 działalność pożytku publicznego na 2011 rok. 

      3. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok. 

 

 

 

 

 

 

 


