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Rady Gminy w Faik*wie

z dnia 2& grudnia 2$3S roku.

w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy w Fatkcwic na 201S rok'

Na podstawie art' 21 ust"3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku * samorzqdzie grninnym

{tj. Dz' L}. zfa16r. poz. 44s} Rada Grniny w Fałkawie uchwala, co nastqpuje:

s1

Uchwala się Plan Fnacy Rady Gminy w Fałkowis na 2018 rok stanowiqcy załqeznik

d* niniejszej chwaty.

s2

Wyk*nanie uchwaty powierza się Przewodniczącej Rady Gminy'

Ca

Uchwata wchodziw'Źycie z dnie m podjęcia'
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Załącznik dc Uchwaiy Nr XXX;. 24L/faL7
łady Gminy w Fatkotvie

z dnia 28 grudnia f017r,

pŁA'\l PRACY
Rada Gmłny w Fałk*wie na Źs18 r*k

Ł.p. Ter*a€yka Termil.l reallzacji

L. !nforn:acja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 5połecznej w

lłtkowie w 2s17 roku.

luty

aŁ. lnformacja o stanie bezpiecze*stwa, ł*du i pcreąd|<u publicznego
na terenie Gnr|ny FałkÓw za 2017 rok'

-1. lnformacja o stanie istrul<turze bezrobocia araz aktywizacji
bezrobctnvch w Gminie Fatków w 2037 roku.

4. Realizacja uchwał Rady sminy podjętych w 20]"7 r*k*.

Ę Sprawazdanie z prac stałych Konnisji Rady Gminy w 2017 roku'

3.. Dziatalność Gminnego Ludowego K|ubu Sportsweg* w 20]-7 roku.

rfia rzec

s. l nf* rnr*cja o działa l ności G m in nej Korr: isji R*łwiązywa n ia

Problemów Alkoho|au;vch w 20].7 roku.

.{. Sprawazdanie finansowe za fal7 rcl< Przewodnicząeego Rady

Sp*ł*cznej d ziatającej przy Fu b| !cznyr: Za kładzie O piel<i Zd rowotnej
w Fałkowie.

4" lnformacja o dziatalności Fub|ic:*ego Zakładu opiekiZdrowatnej w
Fałkowie za faf7 rok oraz p|an zadań na 20].8 rok'

1. sc**a realizacji inw*słycji prowadzonych przez Gminę.

Kwieci*ń, maj
Sprawazdanie z realizecji Programu Wspolpracy Grniny FatkÓw z

a rga n izacja m i poza rządorvym i o raz in nyrn i pod r.l iota m i

prowadzacvrni działaln*śĆ pożvtku pubIicznego w Ź0l-7 r*ku'

Działalność jednostek ochotniczyclł Straży Pożarnych *a le renie
gnriny.

Gospodarka odpadamistaiymi n* terenie gminy.

Pr.zyjęcie spraw*zdania z wykonania budżetu Gr*i*y Fatków za

2017 rok oraz udzie|enie absolutorium WÓitowisrainy.
ń lnformacja na t*ffiat prac związanych z kom*naiizacją.

L. *ziatalność p|*cówek kultury i sport* szkoi*ego na terenie grniny.

czarwtSc, ilprec
Funkcjor:or,vanie szkÓł na terenie gminy w roku szkoInym
2afilfł!8'
Sytuacja finansowa oświaty po l pÓłroczu 20l"8 roku'

frę. Sytu*c.!a sturzby zdrowia
! Sta* bezrobacia i sposoby iego przezwyciężania.

$Jrzesren

lnformacja Grninnego Ośrodka Pomocy Społecznej o formach i

zasadach po*1ocY udzielanej mieszkańc*r* gminy'

'Przed stawie nie prz*z K* m isję Rewizyj ną wynikÓw kontro i i

przeprowadzonych w I pÓtroczu 20]"8 roku'

ą, lnformacja z wykonania budzetu Gminy za I półroez* 2018 roku'

J.. !nforrnacja o wykonanłu budżetu grniny za 3 kwartaly f 018 roku. październik,
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:. Syt*acja finans*wa oświaty po 3 kwarłatach 201* roku'

1. Uchwalenie stawek podatkow i opłat lokalnych na Ź019 rok'
listopad!nf*rmacja o przyg*towaniu Urzędu Gminy dc sezonu zimołvegŁ

!J. Zatuvie rd ze n ie G m i n nega Frogra nr u P r*fi Ia ktyki i R*.związylva n ia

proble mów Allcoh*|*wych orae Przeciwdzi*ta nia Narkorna nii w
Gminie FatkÓw na f*]"9 rok'

+. Podsumowanie pracy Rady Gminy zł *kres mijającej kadencji

1. Zmiarry w budżecie sminy na f0l"8 r*k.

t*y eależncści gd potrzeb

7. Podejm*r'vanie *chwał w spr*wach Gmi*y.

3. Wszelkle spraWY zlviązane z aktual*ą sytuac'iq spctecz*q i

gospodarczą Gminy.


