
U C HWA Ł A Nr XII/95/2019
Rady Gminy Adamów
z dnia 30 grudnia2019 r.

w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy Adamów

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia,8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 15 ust.1 uchwały Nr V/42/2019 Rady Gminy Adamów
z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Adamów (Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego z 2019 r. poz. 3290 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Ramowy Plan Pracy Rady Gminy Adamów na 2020 rok stanowiący załącznik
do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia nie wcześniej jednak niż w dniu 1 stycznia 2020 roku.
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/Załącznik do uchwały Nr XII/95/2019
Rady Gminy Adamów z dnia 30 grudnia 2019r/

Ramowy Plan Pracy
Rady Gminy Adamów na 2020 rok

TEMATYKA Termin

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
za 2019 r.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Adamowie za 2019 r. z uwzględnieniem realizacji
programów:
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020.

I kwartał

Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2019 r
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem Wójta Gminy Adamów z wykonania budżetu
za rok 2019.
Udzielenie Wójtowi Gminy Adamów absolutoriom z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok. `

II kwartał

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Adamów
za I półrocze 2020 roku.
Informacja z realizacji funduszu sołeckiego za 2019 r. oraz
o wyodrębnionych środkach na fundusz sołecki w budżecie gminy
w roku budżetowym 2021.

III kwartał

Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na rok 2021.
Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Adamów na rok 2021.
Uchwalenie planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Adamów
na rok 2021.
Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
Uchwalenie Gmimiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
Uchwalenie budżetu gminy na rok 2021

IV kwartał

Podejmowanie uchwał w sprawach pozostających w zakresie
działania gminy.
Zmiany budżetowe gminy na rok 2020 W zależności od potrzeb.
Stanowienie w imiych sprawach zastrzeżonych do kompetencji
Rady Gminy.

Na bieżąco

- _¬, _.¬ ..- _,. „___
fi. .~L W '~ :Š _.ß'. *Ü 3

F? Í; ' "_Ĺ`w.11Ê§\`

1.-šfi* 23'! fr --“`“ i~1'='‹ff'Í'"“->-"'-.. .-›_1'.:-. '» 4,.. P_ 'j " lv» Ä.



"IIIIIII_I___I__

II¬IIII
__II_I__H1II IIII

_ILI_II_|III¬_“_
IFIIIIIIl

_IIIII_II_

zł'LJII

I""HI_HuIurIIII
II___I_II¬II__"|I.IIH_I

_I I_IIUII_mII_"

_:I_I"T__H_I__IHI_II

__ I

1


