UCHWAŁA NR IV.28.2019
RADY GMINY WĄSEWO
z dnia 5 lutego 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wąsewo na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,
z późn.zm.) w związku z §30 ust. 2 i §37 Statutu Gminy Wąsewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr
VI/23/2003 Rady Gminy Wąsewo z dnia 21 sierpnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsewo (Dz.
Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 249 poz. 6547, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy Wąsewo na rok 2019 stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Wąsewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wąsewo
Grzegorz Jaworski
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Załącznik do uchwały Nr IV.28.2019
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 5 lutego 2019 r.
Plan pracy Rady Gminy Wąsewo na rok 2019

Lp.
1.

Termin

Tematyka

05.02.2019 r.

Podjęcie uchwał w sprawach:
1) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wąsewo na 2019 r.
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy
Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”,
3) zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych Gminy Wąsewo,
4)
wyznaczenia
dodatkowego
przedstawiciela
do
Zgromadzenia
Międzygminnego Związku „Ziemia Ostrowska”,
5) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn.:
„Budowa drogi gminnej relacji Rynek-Modlinek
6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027,
7) zmiany budżetu gminy na 2019 r.
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) funduszu sołeckiego,
2) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsewo na 2019 rok,
2. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.,
3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2018,
4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w roku
2018 r.
5. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2018”,
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wąsewie za 2018r.
1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na
ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej.
2. Debata nad raportem o stanie gminy.
3. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
4. Podjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1)zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok;
2)udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
za 2018 rok.

2.

do końca
marca 2019r.

3.

do końca
czerwca
2019r.

4.

do końca

Podjęcie uchwały w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych.
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sierpnia
2019 r.
5.

do końca
października
2019r.

6.

do końca
listopada
2019r.

7.

Do końca
grudnia
2019r.

Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego
w Ostrowi Mazowieckiej na kadencję 2020-2023,
Informacja o stanie oświaty gminnej,
Analiza oświadczeń majątkowych.
Podjęcie uchwał w sprawach:
1)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia
zwolnień od tego podatku,
2)obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na 2020 rok,
3)ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
Wąsewo oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku,
4)uchwalenia
„Rocznego
programu
współpracy
Gminy
Wąsewo
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
Podjęcie uchwał w sprawach:
1)uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2020 rok,
2)Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2020-2028,
3)uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na 2020 rok,
4)przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wąsewo na 2020 rok,
5)rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Wąsewo na 2020 r.

Ponadto na bieżąco w miarę potrzeb, przedkładane będą projekty uchwał i inne materiały, których termin
rozpatrywania jest trudny do ustalenia, wynikające z pracy Rady i administracji samorządowej
w szczególności w sprawach :
1) zmiany budżetu Gminy Wąsewo na rok 2019,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027,
3) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych,
4) dotyczących zaciągania zobowiązań długoterminowych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych
Gminy Wąsewo (kredyty, pożyczki),
5) dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i planów planu
zagospodarowania przestrzennego,
6) nadawania odznak, tytułów honorowych,
7) skarg, wniosków i petycji należących do właściwości Rady Gminy Wąsewo.
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