Uchwała Nr XVII/…../19
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2019r.
w sprawie przyjęcia Ramowego Panu Pracy Rady Miejskiej w Łapach na 2020 rok
Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz.506, poz.1309, poz.1696 i poz.1815) oraz § 22 ust.1 i 2
Statutu Gminy Łapy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LIV/452/18 Rady Miejskiej w
Łapach z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łapy (Dz.Urz..Woj.
Podl. z 2018r.poz.4651) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Ramowy Plan Pracy Rady Miejskiej w Łapach na rok 2020 zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr ……….
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 20 grudnia 2019r.

Ramowy Plan Pracy Rady Miejskiej w Łapach na 2020 rok

Styczeń
1.Informacja na temat programu ferii zimowych organizowanych przez placówki oświatowe,
kulturalne i sportowe.
2.Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.
Luty
1.Służba zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna w gminie Łapy. Sytuacja ekonomiczna
SPZOZ w Łapach.
2.Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych budżetu 2020 r.
Marzec
1.Porządek i bezpieczeństwo publiczne w mieście i gminie Łapy.
2.Omówienie działalności MOPS w Łapach.
Kwiecień
1.Funkcjonowanie i sytuacja ekonomiczna Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach.
2.Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy miasta i gminy Łapy z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego. Funkcjonowanie organizacji pozarządowych.
3.Funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości i PTSSE w Łapach.
Maj
1. Debata nad raportem o stanie gminy i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Łap
2.Informacja
nt.
przygotowania
do
sezonu
letniego
(stan
obiektów
rekreacyjno-wypoczynkowych, wypoczynek letni dzieci i młodzieży, propozycje dyrektorów
placówek kulturalnych i sportowych).
3.Analiza działalności Domu Kultury i Biblioteki Publicznej w Łapach.
Czerwiec
1.Sytuacja na rynku pracy w gminie Łapy.

Lipiec
Przerwa urlopowa.

Sierpień
1.Funkcjonowanie i sytuacja ekonomiczna Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
2.Funkcjonowanie i sytuacja ekonomiczna Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach sp. z
o.o.
Wrzesień
1.Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury i Biblioteki za pierwsze półrocze
2019 roku.
2.Zaopiniowanie organizacji placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021
3.Zgłaszanie przez radnych pisemnych wniosków do projektu budżetu na 2021r.

Październik
1.Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych radnych,
pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2019r.
2.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Łapy.
3.Omówienie katalogu potrzeb inwestycyjnych i zasad kwalifikowania ich do budżetu.
Listopad
1.Omówienie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w budżecie 2021r.
2.Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2021 r.
Grudzień
1. Drugie czytanie projektu budżetu na 2021r. i jego przyjęcie.
2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2021r.
3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej za 2020r.

