
UCHWAŁA Nr XXIX/171/13 
Rady Gminy w Bukowsku 

z dnia 28 stycznia 2013 roku 
 
 
w sprawie uchwalenia planu pracy  Rady Gminy w Bukowsku na rok 2013 
 

 
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca z 1990 r o samorządzie gminnym  

(Dz. U z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 3 Statutu Gminy Bukowsko 
 
Rada Gminy w Bukowsku   

 
uchwala co następuje: 

 
 
 

§ 1 
 
Uchwalić plan pracy Rady Gminy w Bukowsku na rok 2013 w brzmieniu jak w załączniku  
do niniejszej uchwały 
 
 
 

§ 2 
 
 
 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
  



Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XXIX/171/13 

Rady Gminy w Bukowsku 
z dnia 28 stycznia 2013 roku 

 
 

PLAN PRACY RADY GMINY BUKOWSKO 
  na 2013 rok 

 

Lp. Termin 
posiedzenia Miejsce posiedzenia Temat posiedzenia Komisji 

 
1. 

 
I kwartał 

Sala narad  
Urzędu Gminy 

1. Uchwalenie budżetu gminy na 2013r. 
2. Wieloletnia prognoza finansowa. 
1. Uchwalenie ramowych planów pracy 

Rady Gminy i stałych komisji rady 
gminy na rok 2013 r. 

3. Strategia rozwoju gminy na 2013 r. 
4. Gospodarka odpadami stałymi na 

terenie gminy. 
5. Ocena finansowa oświaty na terenie 

gminy. 
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa 

i porządku publicznego na terenie 
gminy. 

7. Sprawy bieżące. 

 
2. 

 
II kwartał  

Sala narad  
Urzędu Gminy 

1. Ocena funkcjonowania gospodarki 
odpadami stałymi na terenie gminy 
w ramach nowych uregulowań 
prawnych. 

2. Ocena realizacji inwestycji 
gminnych. 

3. Rozpatrzenie sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy za 2012 
r. – do 31.05.2013 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie 
absolutorium dla Wójta Gminy do 
dn. 30.06.2013 r.  

5. Sprawy bieżące. 

 
3. 

 
III kwartał 

Sala narad  
Urzędu Gminy 

1. Informacja o przebiegu wykonania 
budżetu gminy za pierwsze półrocze 
2013 roku. 

2. Informacja o stanie realizacji 
wniosków oraz środków finanso-
wych pozyskanych z funduszy 
zewnętrznych.  

3. Informacja na temat ochrony 
przeciwpożarowej i działalności 



jednostek OSP na terenie gminy. 
4. Sprawy bieżące. 
 

 
4. 

 
IV kwartał 

Sala narad  
Urzędu Gminy 

1. Uchwalenie stawek  podatków i opłat 
lokalnych na 2013 rok. 

2. Założenia do projektu budżetu gminy 
na 2013 r. 

3. Ocena stanu realizacji inwestycji 
gminnych w 2013 r. oraz sytuacji 
gospodarczej, oświatowej i społe-
cznej. 

4. Sprawy bieżące. 
 

W zależności od potrzeb plan pracy ulegać będzie bieżącym zmianom wynikających 
z aktualnej sytuacji na terenie gminy. 

 
 

 


