
Uchwała  Nr XXIV89/2008 
Rady Gminy Rzekuń

z dnia  18 stycznia 2008 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008 r.

Na podstawie  §  22 ust.2 uchwały nr V/14/2003 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 stycznia 
2003 r. w sprawie Statutu Gminy Rzekuń postanawia się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się plan pracy Rady Gminy na 2008 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

                                                                                                                              Piotr Liżewski 



Załącznik   do 
uchwały nr XXIV/89/2008 

 Rady  Gminy  Rzekuń
z dnia   18 stycznia  2008 r.

Plan
Pracy Rady Gminy  Rzekuń na 2008 rok.

Lp Termin Tematyka Uwagi

1. 18 styczeń
2008 r. 1. Rozpatrzenie  projektu   uchwały  w  sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2008 rok.

2. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie 
zmiany w Statucie Gminy Rzekuń.

3. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008 
rok.

4. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie 
zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2008 
rok. 

5.  Rozpatrzenie  regulaminu  wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Rzekuń.

1. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

2. Sprawozdanie  z  działalności   Wójta  między 
sesjami.

2 luty 1. Rozpatrzenie  Strategii Rozwoju Gminy na 
lata 2007  - 2011.

2. Rozpatrzenie Programu Ochrony Środowiska 
Gminy Rzekuń do roku 2011.

3. Rozpatrzenie Planu Gospodarki Odpadami 
dla Gminy Rzekuń do 2011 roku.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku 
w gminie.

5. Przyjecie sprawozdania z realizacji uchwały 
za 2007 rok Gminnej Komisji 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Sprawozdanie 
powinno zawierać wszystkie wydatki finansowe.



6. Przyjecie sprawozdania z działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu za 
2007 r.

7. Przyjecie sprawozdania z działalności ZGK 
za 2007 rok.

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności 
biblioteki za 2007 rok.

9. Przyjęcie sprawozdania  z pracy Zarządu 
Oddziału Gminnego OSP oraz jednostek OSP 
z terenu gminy.

10. Przyjecie informacji z realizacji inwestycji i 
wydatków finansowych  pn.” Budowa hal 
sportowych w miejscowości Rzekuń i Ołdaki 
za lata  2006 i 2007.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia planu wydatków finansowych nie 
objętych przetargiem pn. Budowa hali 
sportowej w Rzekuniu i sali gimnastycznej w 
Ołdakach.

12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w 
okresie między sesjami.

3 marzec
1. Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok 

poprzedni   Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli
2.  Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok 

poprzedni   Przedszkola w Rzekuniu 
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok 

poprzedni  Gimnazjum w Rzekuniu
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok 

poprzedni  Szkoły Podstawowej w Rzekuniu 
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok 

poprzedni  Szkoły Podstawowej w Drwęczy
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok 

poprzedni Szkoły Podstawowej w Borawem
7.  Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok 

poprzedni  Szkoły Podstawowej w Laskowcu
8.  Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok 

poprzedni Szkoły Podstawowej w Ołdakach,
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności za rok 

poprzedni Szkoły Podstawowej w Dzbeninie,
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany 

w budżecie gminy  na 2008 rok
11.Przyjęcie sprawozdania z działalności  Wójta 

między sesjami.

(W sprawozdania   jednostek oświatowych należy ująć:
1. Stan zatrudnienia nauczycieli , administracji i  

obsługi,
2. Ilość  uczniów,  ilość  uczniów  promowanych  i  

niepromowanych,
3. Najważniejsze osiągnięcia uczniów sportowe i  



edukacyjne,
4. Budżet jednostki, wydatki osobowe nauczycieli,  

wydatki osobowe na administrację i obsługę,
5. Koszty administracyjne,
6. Koszty  związane  z  utrzymaniem  budynków 

obiektów i lokali,
7. Inne istotne informacje.)

4. kwiecień 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 
2007 r.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 
zmiany w budżecie gminy na 2008 rok.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w 
okresie między sesjami.

5

maj 1. Informacja o realizacji inwestycji.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta  Gminy    w 
okresie  między sesjami.

6

czerwiec
1. Informacja o realizacji o inwestycji .
2. Informacja o działalności Wójta między sesjami.

7. sierpień 1. Przyjecie  informacji  o  realizacji  budżetu 
gminy za I półrocze 2008 roku.

2. Przyjecie informacji o realizacji    inwestycji 
za              I półrocze 2008 roku

8
wrzesień 1.  Informacja o realizacji inwestycji .

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  
    zmiany uchwały budżetowej w 2008 roku.

2. Sprawozdanie z działalności Wójta między 
sesjami 

9 październik
1. Informacja o realizacji inwestycji .

2. Sprawozdanie  z  działalności  Wójta  Gminy  w 
okresie między sesjami.

10 listopad
1. Informacja o realizacji inwestycji.
2. Sprawozdanie  z  działalności  Wójta  Gminy  w 



okresie między sesjami.

3. Podjęcie uchwał w sprawach podatkowych:

a.  w  sprawie  określenia   wysokości  stawek 
podatku  od  środków  transportowych  na 
terenie   gminy  Rzekuń  na  rok  podatkowy 
2009.

b.  w sprawie  określenia  wysokości  stawek 
podatku od nieruchomości na terenie gminy 
Rzekuń  na  rok  podatkowy   2009  oraz 
wprowadzenia  ulg i zwolnień.

c. inne uchwały podatkowe.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej w 2008 roku.

11 grudzień
1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie 

między sesjami
2. .Przyjęcie informacji o realizacji inwestycji za 

2008 rok.
3. Przyjecie informacji w sprawie realizacji uchwały 

dotyczącej   przyjęcia planu wydatków 
finansowych nie objętych przetargiem pn. 
Budowa hali sportowej w Rzekuniu i sali 
gimnastycznej w Ołdakach.

4. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy i 
zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2009 r.

5. Uchwalenie budżetu gminy na 2009 rok.

6.  Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2009 rok

             Przewodniczący Rady

Piotr Liżewski     
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