
UCHWAŁA NR  IV/......./2015 

RADY MIEJSKIEJ  W DROBINIE 

z dnia 30 stycznia 2015 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Drobinie na 2015 r. 

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. 

U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjąć plan pracy Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2015 w brzmieniu załącznika do    

        niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Drobinie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                              w Drobinie 

 

                 Marcin Fronczak 

  



Załącznik do uchwały Nr IV/……/2015 

Rady Miejskiej w Drobinie 

z dnia 30 stycznia 2015 r. 

 

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE NA ROK 2015 

 
Termin sesji Temat sesji 

 

luty 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2014 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Miasto i Gminę Drobin.  

 

marzec 

 

Uchwalenie „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt dla gminy Drobin”. 

 

kwiecień  

1. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie 

za rok 2014. 

2. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin na 2014 r. z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Drobinie za rok 2014. 

4. Sprawozdanie z działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SAN-MED” 

s.c. w Drobinie za rok 2014. 

 

 

czerwiec 

1. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2014. Podjęcie uchwały 

w sprawie udzielenia/nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin 

za 2014 r. 

2. Sprawozdanie z działalności REMONDIS DROBIN Komunalna Spółka z.o.o w Drobinie 

za 2014 r. 

 

wrzesień Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 r. oraz 

z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury. 

 

październik Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 w tym 

o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach dla których organem prowadzącym jest 

Miasto i Gmina Drobin.  

 

 

listopad 

1. Określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie Miasta i Gminy 

Drobin za 2016 r. 

 2. Obniżenie ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r. 

3. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości za 2016 r. oraz wprowadzenie 

zwolnień od tego podatku na 2016 r. 

4. Uchwalenie stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. 

5. Uchwalenie „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin na 2016 r. z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

6. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych i 

dla zbiorowego odprowadzenia ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych. 

7. Określenie wysokości dopłat do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych 

urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na rzecz Remondis Drobin Komunalnej Spółki 

z.o.o. 

8. Uchwalenie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2016. 

 

grudzień 1. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Drobin na rok 2016. 

2. Przyjęcie Planu Pracy Rady Miejskiej w Drobinie i stałych Komisji Rady Miejskiej 

w Drobinie na rok 2016. 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie 

        Marcin  Fronczak 


