
          
 Uchwała Nr III/11/10  

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 29 grudnia 2010r. 

 
w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2011r. 
 
Na podstawie  §30 ust.1 Uchwały Nr XXX/223/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009 
roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłodawa (Dz.U.W.L Nr 35 poz. 487 z 2009r. z 
późniejszymi zmianami)  uchwala się, co następuje 
 
§1 Ustala się plan posiedzeń Rady Gminy Kłodawa na 2011rok 
Styczeń – Marzec: 

• Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy Kłodawa. 
• Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji ds rozwiązywania problemów alkoholowych 

z działalności komisji w 2010rok. 
• Informacja z działalności klubów sportowych za 2010 rok. 
• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac w 2010 roku. 

 
Kwiecień - Czerwiec: 

• Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu i budŜetu za 2010rok. 
• Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa. 
• Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych w 2010 roku. 
• Sprawozdanie GOPS za 2010 rok. 
• Przedstawienie informacji z działalności StraŜy Gminnej w 2010r. i przygotowanie do 

sezonu letniego 2011. 
• Sprawozdanie z realizacji planu finansowo rzeczowego Kierownika Biblioteki Gminnej za 

2010 rok. 
• Sprawozdanie Pani Kierownik GOK z działalności własnej oraz świetlic wiejskich w 2010 

roku. 
 
Lipiec - Wrzesień 

• Informacja Wójta o realizacji umów dzierŜawy mienia gminnego. 
• Informacja Wójta Gminy o realizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwał 

o przystąpieniu do realizacji planu. 
• Informacja Wójta Gminy o pracach na drogach gminnych w okresie I półrocza i planach na 

drugie półrocze 2011r. 
• Informacja Wójta gminy o realizacji planu i budŜetu za I półrocze 2011r. 
• Informacja Dyrektorów szkół z działalności bieŜącej oraz realizacji wydatków za I półrocze 

2011r. 
 
Październik – Grudzień 

• Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
2012r. 

• Podjęcie uchwał o wysokości stawek podatków gminnych na 2012r. 
• Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2012 rok. 
• Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok. 
• Przyjęcie budŜetu Gminy Kłodawa na 2012 rok. 

 
§2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kłodawa. 
 
§3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i obowiązuje z dniem 01.01.2011r. 
        Przewodniczący Rady Gminy 
         Andrzej Legan 


