PLAN PRACY RADY GMINY CHEŁMŻA NA 2008 ROK

Lp
Termin sesji
Przewidywany temat obrad
Uwagi
1
styczeń
1)  Uchwalenie planów pracy Rady Gminy na 2008
      rok.
	Uchwalenie najniższego wynagrodzenia

zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w  tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Chełmża.

2
luty
1)   Uchwalenie planów pracy komisji stałych na
      2008 rok
2)   Informacja :
a)   kierownika GOPS z realizacji zadań w zakresie
       pomocy społecznej;
b)   Kierownika RGN w sprawie realizacji zadań w
       zakresie nieczystości starych stałych i płynnych.
3)   Uchwalenie programu współpracy z    organizacjami pozarządowymi

3
marzec
1)   Informacja
a)   kierownika Gospodarstwa Pomocniczego
 dotycząca działalności jednostki w 2007 roku. 
b)  dyrektora Biblioteki Samorządowej w Zelgnie
            z działalności jednostki, 
c)   dyrektora CIK w sprawie działalności jednostki. 
2)   Informacja w sprawie funkcjonowania GSW.

4
kwiecień
1)   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy w
2007 r. i udzielenie absolutorium. 
      2)  Informacja z realizacji zadań zawartych w
      Strategii Rozwoju Gminy oraz możliwościach
wsparcia inwestycji środkami zewnętrznymi
3)   Sprawozdanie kierownika SPOZ w Zelgnie w
      sprawie realizacji zadań w roku 2007.

5
maj
1)	Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego
       w Gminie.
2)	Informacja o działaniach Straży Gminnej
3)	Informacja na temat funkcjonowania OSP.

6
czerwiec
1)  Informacja na temat działalności Izby Rolniczej -     spotkanie z delegatami.

7
lipiec
1)   Informacja w sprawie wyników
      egzaminacyjnych w szkołach Gminy Chełmża.
2)   Informacja w sprawie funkcjonowania dowozu



uczniów na terenie Gminy.

8
sierpień
1)   Sesja wyjazdowa - lustracja inwestycji oraz    przygotowania obiektów szkolnych do nowego roku szkolnego.

9
wrzesień
1)	Informacja z wykonania budżetu za I półrocze
      2008.
2)	Informacja na temat sprzedaży mienia
      Komunalnego w I-półroczu 2008.

10
październik
    Informacja na temat założeń do projektu 
    budżetu Gminy na 2009 rok

11
listopad
1) Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2009 rok.

12
grudzień
1)  Uchwalenie budżetu Gminy na 2009 rok.
2) Uchwalenie gminnego programu rozwiązywania
      problemów alkoholowych i przeciwdziałania
     narkomanii.
3)  Analiza planów pracy Rady i Komisji - wnioski
 do pracy na 2009 r.
     4)  Prezentacja osiągnięć podmiotów i instytucji
     funkcjonujących na terenie Gminy Chełmża


Uwaga ! Jest to propozycja ramowego planu pracy Rady Gminy . Plan ten może być modyfikowany i uzupełniany w zależności od bieżących potrzeb i sytuacji w trakcie roku 2008.

