
UCHWAŁA NR XLVI/239/2017 

RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE 

z 28 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2018 rok 

  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz §23 Statutu Gminy Golina przyjętego Uchwałą Nr 

XXIV/93/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 

2144 z 9 maja 2012 r.) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Ustala się ramowy plan pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2018 rok, stanowiący 

załącznik do uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

Urszula Furmaniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Załącznik  
        do Uchwały Nr XLVI/239/2017 
        Rady Miejskiej w Golinie  
        z 28 grudnia 2017 r. 
 

RAMOWY PLAN PRACY 
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE NA 2018 ROK 

 

Lp. Miesiąc Tematyka 

1 Styczeń 1. Uchwalenie statutów jednostek pomocniczych gminy.  

2. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie nadania tytułów honorowych. 

3. Informacja o zrealizowanych i planowanych przez gminę zadaniach z zakresu 

gospodarki wodnej i ściekowo-kanalizacyjnej. 

4. Sprawy bieżące 

2 Luty 1. Omówienie kalendarza imprez sportowych, kulturalnych, turystycznych  

i integracyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 r. 

2. Podjęcie uchwały dotyczącej programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi na 

terenie Gminy. 

3. Przedstawienie informacji z zakresu promocji gminy. 

4. Sprawy bieżące. 

3 Marzec 1. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. 

2. Informacja o stanie realizacji budżetu gminy.  

3. Przedstawienie i omówienie informacji o realizacji i planowanych działaniach  

z zakresu pomocy społecznej. 

4. Sprawy bieżące. 

4 Kwiecień 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności za 2017 r. 

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

- Zespołu Interdyscyplinarnego 

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

- Domu Kultury w Golinie 

- Biblioteki Publicznej w Golinie 

- Straży Miejskiej w Golinie 

2. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej w gminie, współpracy gminy  

z jednostkami OSP.  

3. Informacja o aktualnym stanie dróg oraz przedsięwzięciach zrealizowanych na 

terenie Gminy Golina.  

4. Sprawy bieżące 

5 Maj 1. Omówienie planów i zamierzeń związanych ze zorganizowaniem letniego 

wypoczynku dzieci i młodzieży.  

2. Przedstawienie informacji o planach i zawansowaniu przygotowań związanych  

z obchodami Dni Goliny.  

3. Sprawy bieżące. 

6 Czerwiec 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goliny  

za 2017 r. 

2. Sprawy bieżące. 

7 Lipiec 1. Przedstawienie  i omówienie informacji dotyczącej jednostek oświatowych   

w zakresie  planowanych  zadań  remontowych. 

2. Przedstawienie  informacji  dotyczącej  funkcjonowania hali widowiskowo - 

sportowej w Golinie. 

3. Sprawy bieżące. 

8 Sierpień Przerwa wakacyjna. 



9 Wrzesień 1. Podsumowanie wykonania zadań związanych z letnim wypoczynkiem dzieci  

i młodzieży. 

2. Przedstawienie i omówienie informacji dotyczących przygotowania placówek 

oświatowych działających na terenie gminy do roku szkolnego 2018/2019. 

3. Przedstawienie informacji o realizacji zadań wynikających z budżetu gminy oraz 

wykorzystaniu środków budżetowych za I półrocze. 

4. Zapoznanie się z analizą finansową dotyczącą utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy. 

5. Sprawy bieżące. 

10 Październik 1. Podsumowanie stanu dróg oraz przedsięwzięć poprawiających ich stan, 

zrealizowanych na terenie Gminy Golina.  

2. Podsumowanie stanu lokali komunalnych i socjalnych na terenie gminy oraz 

planów związanych z realizacją zadań gminy w tym zakresie. 

3. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Golinie w kadencji  2014-2018. 

4. Sprawy bieżące.  

 

1. Plan pracy może być korygowany i uzupełniany o tematy wynikające z bieżących potrzeb Gminy. 

 

 


