
                                                                                        
Uchwała Nr  XXIX/172/12          

Rady Miasta Dynów z dnia 23 stycznia 2013 rok

w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Dynów na 2013 rok 

       Na podstawie art.18 ust.1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tj.  Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Miasta Dynów u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Ustala  się  plan  pracy  Rady  Miasta  Dynów  na  2013  rok  stanowiący  załącznik  do 
niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Dynów.

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  ogłoszenia  poprzez  rozplakatowanie  na  tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dynowie.



Załącznik 
do Uchwały Nr XXIX/172/12 
Rady Miasta Dynów 
z dnia 23 stycznia 2013 roku

Plan pracy Rady Miasta Dynów na 2013 rok

L.p. Tematyka obrad sesji Termin 

1 Ustalenie planów pracy Rady i jej Komisji na 2013 rok
Uchwalenie budżetu miasta Dynów na 2013 rok

styczeń

2 Ocena działalności ZGK, MOPS, ŚDS za 2012 rok marzec

3 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok 
i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tego tytułu
Ocena działalności MOK za 2012 rok

kwiecień

4 Sesja uroczysta z okazji 222 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 
3-go Maja

3 Maja

5 Stan i funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych na terenie miasta 
za ochronę zdrowia, bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową

czerwiec

6 Informacja Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu miasta Dynów 
za I półrocze 2013 roku

wrzesień

7 Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach 
majątkowych za 2012 rok
Informacja Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach 
majątkowych za 2012 rok
Działania opiekuńczo wychowawcze, zapobieganie patologiom wśród 
dzieci i młodzieży

październik

8 Sesja uroczysta z okazji 95 Rocznicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości

11 listopada

  
  9 Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących 

w 2014 roku
Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady za 2012 rok

listopad/
grudzień
grudzień

  10 Organizowanie zwykłych i uroczystych posiedzeń Rady w zależności 
od potrzeb

cały rok


