Uchwala Nr XIV/64I15
Rady Miejskiej w Surazu

z dnia 28 grudnia 2015r
w sprawie zatwierdzenia planriw pracy Rady Miejskiej w Suratu i stalych Komisji Rady

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1515) oraz $ 6l ust.l zalqcznika do Uchwaly Nr XXXV151/13 Rady
Miejskiej w Surazu z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sura2
uchwala sig, co nastgpuje:
⌒

$1. Zatwierdza sig przedstawione przez przewodniczEcego Rady Miejskiej i stale Komisje
Rady Miejskiej w Surazu plany pracy na 2016 r., stanowi4ce zalqcznik nr 1, 2,3 do niniejszej

uchwaly.
$2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

PrzewodniczaCy Rady Mieisklel
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Zal4cznik Nr 1
do Uchwaly Nr XIV/64/15
Rady Miejskiej w Surazu
z dnia 28 grudnia 2015r.

PLAN PRACY
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU NA 2016 ROK

Tematvka

Termin

Sprawozdanie z wysokoSci Srednich wynagrodzeri
nauczycieli na poszczeg6lnych stopniach awansu
zawodowego w szkolach prowadzonych przez Gming
za20l5r.
Sprawozdanie z dzialalnoSci Gminnej Komisji
Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych oraz
Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Suraz za rok
Suraz

2.

うＤ

4.

5.

I kwartal
6.

7.

8.

9.

10.

2015.
Sprawozdanie z dzialalnoSc i Miej sko-Gminnego OSrodka
Kultury w Surazu za20l5r.
Sprawozdanie z dzialalnoSci Miejsko- Gminnego
Osrodka Pomocy Spolecznej w Surazu za20l5r.
PrzedloZenie informacji dotycz4cej analizy stanu
gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z art.3 ust.2
pkt.10 ustawy z dnia l3 wrzeSnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gminach lDz. U. z
2013r. poz. 1399 z p62n. zm.l i ocena windykacji za
odbi6r odpad6w komunalnych
Om6wienie spraw zwiqzanych z funduszem soleckim
w 2015r. i stanowisko Rady w sprawie wyodrgbnienia
funduszu soleckiego na 2077r.
Infbrmacja Burmistrza z realizacji uchwal podjgtych
przez Radg Miejsk4 w Surazu w 2015 r.
S prawo zda nie z dzialalno Sc i Kom i sj i Re wi zyj nej
i Komisji ds. Gospodarki i Budzetu za 2015r.
Om6wienie spraw zwi1zanych z wysokoSci4 koszt6w
zimowego utrzymania dr6g i om6wienie harmonogramu
napraw dr6g i ulic.
Podjgcie uchwaly ustalenia na rok bud2etowy 2016planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkolach prowadzonych
przez Gming Suraz.

Uwaqi

