
UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH  

z dnia 5 marca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Tułowicach na 2018 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017r. poz.1875, 

poz.2232 , z 2018 r. poz.130) Rada Miejska w Tułowicach uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się roczny plan pracy Rady Miejskiej w Tułowicach na 2018 r. stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Frédéric Coppin  

 

 

Id: 0F74C712-3F81-4BA0-B2E5-8F131F7076D7. Projekt Strona 1



q

PLAN PRACY Rady Miejskiej TUŁOWICE W ROKU 2018

� Ramowy plan Rady Miejskiej w Tułowicach może być uzupełniony bieżącym projektwami uchwał zgłoszonymi przed radnych i Burmistrza Tułowice 

� Terminy realizacji poszczególnych tematów podany w niniejszym planie nie są wieżące

� Komisja wspólna ostatni poniedziałek w miesiącu , sesja ostatni czwartek. Termin komisji i sesji będzie potwierdzony co miesiąc do 10 każdego 

miesiąca (Emailem , smsem , telefonicznie)

� W lipcu 2018 nie ma sesji 

� Sprawozdanie IV kwartał dotyczą wyłącznie Miesiąc Paźdiernik 2018 z wględu na koniec Kadencji 

� W razie organizowanie komisji budżetowej, społecznej, i rewizyjnej, biuro rady musi być poinformowany w celu przygotowanie sala jeżeli jest taka

potrzeba, i dokumenty jak list obecności i protokół. Można również się spotkać w formie spotkanie  nie formalnych ale wtedy nie powinien być 

podjęty uchwały komisji.
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sty-18
Uchwały Informacje Sprawozdania/Oceny/Opinie Inne m.in. (wnioski, dyskusje, pytania)

 

* Informacji R.I.O.Dług Gminy Tułowice

*Informacji ogólnej o opracowaniu projektów i poszukiwaniu 

Funduszy Ue 

* Sprawozdanie z działalności 

burmistrza Gminy między sesjami

*Sprawy bieżące

*Spotkania z Przewodniczącym Rady Miejskiej 

(o sprawach bieżacych, korespondencji , co naj 

mniej 2 raze miesiącu-

*Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr 

III/3/14  Rady Miejskiej Tułowice  z dnia 16 

grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych 

Komisji Rady, 

*Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr 

III/4/14  Rady Miejskiej Tułowice z dnia 16 grudnia 

2014 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego i 

osobowego Komisji  Gospodarczo-Budżetowej

*Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

III/5/14 Rady Miejskiej Tułowice z dnia 16 grudnia 

2014 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego i 

osobowego Komisji Społecznej

*Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 

Gminy Tułowice na 2018 r.

* Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej,

* Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy 

Tułowice na lata 2018 - 2028 

* Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy Komisji Rady na 2018 r

* Informacja Rady Miejskiej za IV kwartał 2017 r. 

* Informacja o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tułowice za 

2017r

* Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją 

od poprzedniej Sesji.

* Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz 

Komisji Wspólnej.

* Sprawozdanie z działalności 

Przewodniczącego i Wice 

Przewodniczącego Rady Miejskiej 

między sesjami

*Sprawy bieżące

*Plan pracy Rady Miejskiej 2018

*Spotkania z Burmitrzem(o sprawach bieżacych, 

korespondencji , co naj mniej 2 raze miesiącu-

Przewodniczący 

* Informacja z działalności Komisji Rady za IV kwartał 2017 r. 

*Sporządzenie planu pracy Komisji na rok 2018 

*Opiniowanie projektów uchwał 

na sesji Rady Miejskiej 

*Opiniowanie zmian w planie 

dochodów i wydatków budżetu 

gminy

*Opiniowanie nowych inwestycji 

w projekcie budżetu Gminy 

Tułowice w 2018 r. 

* Ustaleniu planu pracy komisji na rok 2018

* Informacje Komisji Budżetowej dot. przegladu 

punktów świetlnych oraz terenów gminnych i 

przygotowała następujące propozycje do 

wykonania w ramach dodatkowych środków 

finansowych w 2018r.

Przewodniczący 

*Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej IV Kwartał 2017 

(Postępowanie plan Pracy Rady Miejskiej i ewentualnie opóźnienie 

i ustalenie nowych terminów)  

*Sporządzenie planu pracy Komisji  na rok 2018

*Opiniowanie projektów uchwał 

na sesji Rady Miejskiej 

*Udział w komisjach i sesjach 

Rady Miasta

* Sprawy bieżące.

* Ustaleniu planu pracy komisji na rok 2018

Przewodniczący 

* Informacja z działalności Komisji Rady za IV kwartał 2017r. 

*Sporządzenie planu pracy Komisji  na rok 2018

*Zapoznanie się z materiałami 

sesyjnymi i  opiniowanie 

projektów uchwał;

*Zapoznanie się z bieżącymi 

sprawami kierowanymi do Komisji 

Społecznej

* Ustaleniu planu pracy komisji na rok 2018

Sołtysi

* Informacja sołtysów o istotnych dla sołectwa sprawach w IV 

Kwartał 2017r.

Przewodniczący  i Wice Przewodniczący Rady Miejskiej

PLAN PRACY Rady Miejskiej NA 2018 r.
Odpowiedzialny za przygotowanie

Burmistrz Tułowice  

Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw 

Społecznych 

„Komisja Budżetu i 

Spraw Gospodarczych

Sołectw
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lut-18
Uchwały Informacje Sprawozdania/Oceny/Opinie Inne m.in. (wnioski, dyskusje, pytania)

* Sprawozdanie z działalności burmistrza 

Gminy miedzy sesjami  

* Sprawy bieżące

* Spotkania z Przewodniczącym Rady Miejskiej (o sprawach 

bieżacych, korespondencji , co naj mniej 2 raze miesiącu)

Podjęcie uchwał

M.in. 

*Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia 

sołectwa Tułowice,

*Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia 

Uchwały Nr VIII/55/07 Rady Gminy Tułowice 

z dnia 30 sierpnia 2007 r.  w sprawie 

uchwalenia  Statutu Sołectwa Tułowice.

*Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia planu 

pracy  Rady Miejskiej  na 2018 r.

*Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną 

korespondencją od poprzedniej Sesji.

* Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z 

poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej.

* Sprawozdanie z działalności 

Przewodniczącego i Wice 

Przewodniczącego Rady Miejskiej miedzy 

sesjami 

* Sprawy bieżące

*Spotkania z Burmistrzem (o sprawach bieżacych, 

korespondencji , co naj mniej 2 raze miesiąc

* Praca Kapituły : Propozycja nadania tytułów dla 

Kazimierza Kolber, Mariana Frydel oraz Edmunda 

Podzielnego

* Rozmowa o zadymienie (Kontroli, Dron, itp) 

* Rozmowa o nowy kodeks wyborczy i okręgi w Gminie 

Tułowice

* Rozmowa o rejestrze zasłużonych Gminy Tułowice  

* Rozmowa o podatkach nieruchomości

* RozmOwa o Ofercie usługi turystycznych

Komisja Budżetu i 

Spraw Gospodarczych Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji 

Rady Miejskiej 

*Opiniowanie zmian w planie dochodów i 

wydatków budżetu gminy

*Opiniowanie nowych inwestycji w 

projekcie budżetu Gminy Tułowice w 2018 

r. 

Komisja Spraw 

Społecznych Przewodniczący 

*Zapoznanie się z materiałami sesyjnymi i  

opiniowanie projektów uchwał;

*Zapoznanie się z bieżącymi sprawami 

kierowanymi do Komisji Społecznej

Komisja Rewizyjna Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji 

Rady Miejskiej 

*Udział w komisjach i sesjach Rady Miasta

* Sprawy bieżące.

Policja

Komendant Policji 

Niemodlin 

* Informacja o stanie ładu, porządku, i 

bezpieczeństwa publicznego oraz podejmowanych 

działaniach zmierzających do zmniejszenia 

przestępczości na terenie Gminy

Państwowy Straż 

Pożarny 

Komendant Miejski PSP 

w Opolu 

* Informacja o stanie zabezpieczenia 

przeciwpożarowego na terenie Gminy oraz 

gotowości niesienia pomocy w przypadku klęski 

żywiołowej

Gminny Ochotniczye 

Straży Pożarnych

Komendant Gminny 

Ochotniczych Straży 

Pożarnych

* Informacja o działalności OSP na terenie Gminy 

Tułowice 

PLAN PRACY Rady Miejskiej NA 2018 r.

Przewodniczący  i Wice Przewodniczący Rady 

Miejskiej

Odpowiedzialny za przygotowanie

Burmistrz Tułowice  

Id: 0F74C712-3F81-4BA0-B2E5-8F131F7076D7. Projekt Strona 3



mar-18
      Wójt wykonuje roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w terminie do 31 marca następnego roku

Uchwały Informacje Sprawozdania/Oceny/Opinie Inne m.in. (wnioski, dyskusje, pytania)

*Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017r.

*Sprawozdanie z działalności burmistrza Gminy 

między sesjami

* Sprawy bieżące

* Spotkania z Przewodniczącym Rady Miejskiej (o 

sprawach bieżacych, korespondencji , co naj mniej 2 raze 

miesiącu )

Podjęcie uchwał * Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od 

poprzedniej Sesji.

* Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz 

Komisji Wspólnej.

*Informacja o przedłożeniu oświadczeń majątkowych na rok 2017 

(Termin obowiązkowy do 30 04 2018 według stanu na dzień 31 

grudnia 2017) 

* Sprawozdanie z działalności 

Przewodniczącego i Wice Przewodniczącego 

Rady Miejskiej miedzy sesjami

*Sprawy bieżące 

*Spotkania z Burmistrzem (o sprawach bieżacych, 

korespondencji , co naj mniej 2 raze miesiącu)

Ośrodek Pomocy 

Społecznej Kierownik OPS

*Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2017r. (do 

31.03.2018r.)

Tułowicki Ośrodek 

Kultury Dyrektor TOK

*Informacja o Przebiegu akcji zimowego odpoczynku FERIADA 2018

„Komisja Budżetu i 

Spraw Gospodarczych Przewodniczący 

*Przygotowanie informacji z działalności komisji  w I kwartale 2018 

roku

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji rady 

miejskiej

*Opiniowanie zmian w planie dochodów i 

wydatków budżetu gminy

*Opiniowanie nowych inwestycji w projekcie 

budżetu Gminy Tułowice w 2018 r. 

Komisja Rewizyjna Przewodniczący 

*Przygotowanie informacji z działalności komisji  w I kwartale 2018 

roku

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady 

Miejskiej 

*Udział w komisjach i sesjach Rady Miasta

* Sprawy bieżące.

Komisja Spraw 

Społecznych Przewodniczący 

*Przygotowanie informacji z działalności komisji  w I kwartale 2018 

roku

*Zapoznanie się z materiałami sesyjnymi i  

opiniowanie projektów uchwał;

*Zapoznanie się z bieżącymi sprawami 

kierowanymi do Komisji Społecznej

Orlik Koordynator Orlik *Informacja o działalności

PLAN PRACY Rady Miejskiej NA 2018 r.

Przewodniczący  i Wice Przewodniczący Rady 

Miejskiej

Odpowiedzialny za przygotowanie

Burmistrz Tułowice  
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kwi-18
              Do dnia 30 kwietnia, po roku sprawozdawczym, Rada Miejskiej rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy

              Do 30 Kwietnia każdego roku organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany przedłożyć 

              organowi stanowiącemu oraz publikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni 

Uchwały Informacje Sprawozdania/Oceny/Opinie Inne m.in. (wnioski, dyskusje, pytania)

*Informacji ogólnej o opracowaniu projektów i poszukiwaniu Funduszy Ue *Sprawozdanie z działalności burmistrza Gminy między sesjami 

*Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2017 rok (Nie później niż do 30 kwietnia 

każdego roku) .

*Sprawozdanie  z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkolochowych i Przeciwdziałania narkomanii za 2017r

* Sprawy bieżące

* Spotkania z Przewodniczącym Rady Miejskiej (o 

sprawach bieżacych, korespondencji , co naj mniej 2 raze 

miesiącu)

Podjęcie uchwał *Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od 

poprzedniej Sesji.

*Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji 

Wspólnej.

*Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wice Przewodniczącego Rady 

Miejskiej między sesjami 

*Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej I Kwartał 2018 (Postępowanie plan 

Pracy Rady Miejskiej i ewentualnie opóźnienie i ustalenie nowych terminów) 

*Rozpatrywanie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 r

*Sprawy bieżące

*Plan działania Dni Tułowice 2018  (Ustalenie 

zaangożowanie radnych ,opiekune gości, itd.)

*Spotkania z Burmistrzem (o sprawach bieżacych, 

korespondencji , co naj mniej 2 raze miesiącu)

Zakład gospodarki mieszkaniowej Dyrektor ZGKIM

*Informacja o problemach mieszkaniowych i innych 

*Informacja finansowo gospodarczo ZGKIM

Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik OPS

*Sprawozdanie o zasobach społecznych w Gminie Tułowice (Ocena Realizacji zadań w 

zakresie pomocy społecznej, analiza lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej i 

sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny) - do 30.04.2018

Tułowicki Ośrodek Kultury Dyrektor TOK

*Przedstawienie kosztorysu Dni Tułowic 2018

*Przedstawienie oferty programowej Dni Tułowic 2018           

„Komisja Budżetu i Spraw 

Gospodarczych Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji rady miejskiej

*Opiniowanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy

*Opiniowanie nowych inwestycji w projekcie budżetu Gminy Tułowice w 2018 r. 

*Sprawozdanie z prac wykonanych w I Kwartale 2018 r, m.in.  

 -Przegląd oświetlenia w Gminie Tułowice

Komisja Spraw Społecznych Przewodniczący 

*Zapoznanie się z materiałami sesyjnymi i  opiniowanie projektów uchwał;

*Zapoznanie się z bieżącymi sprawami kierowanymi do Komisji Społecznej

*Sprawozdanie z prac wykonanych w I Kwartale 2018 r. m.in..

- Wizyta w przedszkolu w Tułowicach

- Wizyta w SUW

- Analiza działania ośrodka zdrowia w Tułowicach ( w porozumieniu z Panem 

Burmistrzem)

 

Komisja Rewizyjna Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady Miejskiej 

*Udział w komisjach i sesjach Rady Miasta

* Sprawy bieżące.

*Sprawozdanie z prac wykonanych w I Kwartale 2018 r. m.in.:

-Ocena realizacji wydatkowania funduszy sołeckich w 2017 r.

-Ocena realizacji interpelacji i wniosków Radnych w roku 2017

 

PLAN PRACY Rady Miejskiej NA 2018 r.

Przewodniczący  i Wice Przewodniczący Rady Miejskiej

Odpowiedzialny za przygotowanie

Burmistrz Tułowice  
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maj-18
Uchwały Informacje

Inne m.in. (wnioski, dyskusje, 

pytania)

* Informacja z wykonania 

budżetu Gminy Tułowice  za I 

kwartał 2018 r. 

* Informacja o sprawozdaniu 

finansowym Tułowickiego 

Ośrodka Kultury na 2017r. 

*Sprawozdanie z działalności 

burmistrza Gminy między sesjami 

* Sprawy bieżące

* Spotkania z Przewodniczącym 

Rady Miejskiej (o sprawach 

bieżacych, korespondencji , co 

naj mniej 2 raze miesiącu)

Podjęcie uchwał m.in.

*Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz 

  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 

2017 r.  

*Podjęcie  uchwały   w sprawie  udzielenia  absolutorium   

burmistrzowi  Gminy 

 Tułowice za 2017 r. 

* Odpowiedzi na listy i 

zapoznanie się z otrzymaną 

korespondencją od poprzedniej 

Sesji.

* Odpowiedzi na interpelacje i 

zapytania z poprzedniej Sesji 

oraz Komisji Wspólnej.

*Sprawozdanie z działalności 

Przewodniczącego i Wice 

Przewodniczącego Rady Miejskiej 

między sesjami

* Sprawy bieżące

*Spotkania z Burmistrzem (o 

sprawach bieżacych, 

korespondencji , co naj mniej 2 

raze miesiącu)

„Komisja Budżetu i Spraw 

Gospodarczych Przewodniczący 

*Przegląd obiektów Gospodarki 

Komunalnej pod kątem 

sprawności

*Opiniowanie projektów uchwał na 

sesji rady miejskiej

*Opiniowanie zmian w planie 

dochodów i wydatków budżetu 

gminy 

*Opiniowanie nowych inwestycji w 

projekcie budżetu Gminy Tułowice 

w 2018 r. 

*Opiniowanie w sprawie 

wykonania budżetu Gminy 

Tułowice  za I kwartał 2018r. 

*Opiniowanie sprawozdań z 

wykonania budżetu Gminy za 

2017r.

Komisja Rewizyjna Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na 

sesji Rady Miejskiej 

*Udział w komisjach i sesjach 

Rady Miasta

* Sprawy bieżące.

* Sporządzenie wniosku o 

udzielnie bądź odmowie 

udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Tułowice na rok 2017

Komisja Spraw Społecznych Przewodniczący 

 *Zapoznanie się z materiałami 

sesyjnymi i  opiniowanie projektów 

uchwał;

*Zapoznanie się z bieżącymi 

sprawami kierowanymi do Komisji 

Społecznej

PLAN PRACY Rady Miejskiej NA 2018 r.

Przewodniczący  i Wice Przewodniczący Rady 

Miejskiej

Odpowiedzialny za przygotowanie

Burmistrz Tułowice  
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cze-18
Uchwały Informacje Sprawozdania/Oceny/Opinie 0

 *Sprawozdanie z działalności burmistrza 

Gminy miedzy sesjami 

* Sprawy bieżące

* Spotkania z Przewodniczącym Rady Miejskiej (o 

sprawach bieżacych, korespondencji , co naj mniej 2 

raze miesiącu)

Podjęcie uchwał * Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z 

otrzymaną korespondencją od poprzedniej 

Sesji.

* Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z 

poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej.

*Sprawozdanie z działalności 

Przewodniczącego i Wice Przewodniczącego 

Rady Miejskiej między sesjami

* Sprawy bieżące

*Spotkania z Burmistrzem (o sprawach bieżacych, 

korespondencji , co naj mniej 2 raze miesiącu)

* Stworzenie serwer dokumentów dla radnych 

dostępny w Internecie (Rejestr listów, Rejestr pytań, 

plan pracy biężący, listów ,itd.).  

* Wyposażenie Radnych - Tablety 

* Nagranie Sesji Rady i udostepnienie w Internecie 

Tułowicki Ośrodek Kultury Dyrektor TOK

*Informacji o wypoczynku wakacyjnym dla 

dzieci i młodzieży lato 2018

*Informacja o dożynkach 2018

*Podsumowanie dni Tułowic 2018

„Komisja Budżetu i Spraw 

Gospodarczych Przewodniczący 

Przygotowanie informacji z działalności komisji  w II kwartale 2018 

roku

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji rady 

miejskiej

*Opiniowanie zmian w planie dochodów i 

wydatków budżetu gminy

*Opiniowanie nowych inwestycji w projekcie 

budżetu Gminy Tułowice w 2018 r.

Komisja Rewizyjna Przewodniczący 

Przygotowanie informacji z działalności komisji  w II kwartale 2018 

roku

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady 

Miejskiej 

*Udział w komisjach i sesjach Rady Miasta

* Sprawy bieżące.

 

Komisja Spraw Społecznych Przewodniczący 

Przygotowanie informacji z działalności komisji  w II kwartale 2018 

roku

*Zapoznanie się z materiałami sesyjnymi i  

opiniowanie projektów uchwał;

*Zapoznanie się z bieżącymi sprawami 

kierowanymi do Komisji Społecznej

PLAN PRACY Rady Miejskiej NA 2018 r.
Odpowiedzialny za przygotowanie

Przewodniczący  i Wice Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Tułowice  
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Uchwały Informacje Sprawozdania/Oceny/Opinie

Inne m.in. (wnioski, dyskusje, 

pytania)

* Informacji o taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków za rok 2019

* Sprawozdanie z działalności burmistrza Gminy między sesjami * Sprawy bieżące

* Spotkania z Przewodniczącym 

Rady Miejskiej (o sprawach 

bieżacych, korespondencji , co 

naj mniej 2 raze miesiącu)

Podjęcia uchwały m.in.

*Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków

* Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną 

korespondencją od poprzedniej Sesji.

* Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz 

Komisji Wspólnej.

*Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wice 

Przewodniczącego Rady Miejskiej między sesjami 

*Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w II Kwartale 

2018 (Postępowanie planu Pracy Rady Miejskiej i ewentualnie 

opóźnienie i ustalenie nowych terminów) 

* Sprawy bieżące

*Plan działania Dozynki 

Tułowice 2018 (Ustalenie 

zaangożowanie radnych 

,opiekune gości, itd.)

*Spotkania z Burmistrzem (o 

sprawach bieżacych, 

korespondencji , co naj mniej 2 

raze miesiącu)

* Organizacja Sesja Rady 

Miejskiej wyjazdowa 

(09.2018)

Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Tułowicach Dyrektor 

* Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do 

rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 

* Informacja o stanie realizacji zadań za poprzedni rok szkolny w 

tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów

Przedszkole Publiczne Dyrektor Przedszkole

* Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do 

rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 

Zakład gospodarki 

mieszkaniowej Dyrektor ZGKIM

* Informacja o taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków za rok 2019

„Komisja Budżetu i 

Spraw Gospodarczych Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji rady miejskiej

*Opiniowanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy

*Opiniowanie nowych inwestycji w projekcie budżetu Gminy 

Tułowice w 2018 r.

*Opinia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków w roku 2019r.

*Sprawozdanie z prac wykonanych w II Kwartale 2018 r., m.in.

-Przegląd inwestycji zakończonych w 2017 r

Komisja Rewizyjna Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady Miejskiej 

*Udział w komisjach i sesjach Rady Miasta

* Sprawy bieżące.

*Sprawozdanie z prac wykonanych w II Kwartale 2018 r. m.in..: 

-Analiza wydatkowania środków dla klubów sportowych i  innych 

Organizacji Pożytku Publicznego

Komisja Spraw 

Społecznych Przewodniczący 

*Zapoznanie się z materiałami sesyjnymi i  opiniowanie projektów 

uchwał;

*Zapoznanie się z bieżącymi sprawami kierowanymi do Komisji 

Społecznej

*Sprawozdanie z prac wykonanych w II Kwartale 2018r. , m.in..

-Zapoznanie się z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Tułowicach

-Zapoznanie się z postępami prac przy remoncie mieszkań na ul. 

Pocztowej.

-Analiza lokalizacji ewentualnej siłowni na terenie garaży ( w 

porozumieniu z Panem Burmistrzem)

Przewodniczący  i Wice Przewodniczący Rady 

Miejskiej

Odpowiedzialny za przygotowanie

Burmistrz Tułowice  

PLAN PRACY Rady Miejskiej NA 2018 r.
       burmistrz jest obowiązany przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy w terminie 60 dni po upływie okresu sprawozdawczego (najpóźniej do dnia 31 sierpnia).
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Uchwały Informacje Sprawozdania/Oceny/Opinie

Inne m.in. (wnioski, dyskusje, 

pytania)

*Informacji ogólnej o opracowaniu 

projektów i poszukiwaniu Funduszy Ue 

(Przed burza mózgów)

*Informacja Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o przebiegu wykonania 

budżetu gminy za I Półrocze 2018.

*Informacja z wykonania budżetu za I 

Półrocze 2018- 

* Sprawozdanie z działalności burmistrza 

Gminy miedzy sesjami

* Sprawy bieżące

* Spotkania z Przewodniczącym 

Rady Miejskiej (o sprawach 

bieżacych, korespondencji , co naj 

mniej 2 raze miesiącu)

Podjęcie uchwał * Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z 

otrzymaną korespondencją od poprzedniej 

Sesji.

* Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z 

poprzedniej Sesji oraz Komisji Wspólnej.

* Sprawozdanie z działalności 

Przewodniczącego i Wice 

Przewodniczącego Rady Miejskiej 

między sesjami

* Sprawy bieżące

* Informacja o wnioskach do budżetu 

2019 (Maksymalna data przedłożenia 

wniosków do 15.10.2018

*Spotkania z Burmistrzem (o 

sprawach bieżacych, korespondencji 

, co naj mniej 2 raze miesiącu)

*Organizowanie Burza mózgów dot. 

Pomysły, propozycji, priorytety 

budżetu 2019.

Tułowicki Ośrodek 

Kultury Dyrektor TOK

Podsumowanie Dożynek parafialne 

Gminne 2018 , Dożynek w Czechach w 

Beli pod pradziadem, Dożynek 

Powiatowych  i Dożynek Wojewódzkich.

„Komisja Budżetu i 

Spraw Gospodarczych Przewodniczący 

Przygotowanie informacji z działalności 

komisji  w III kwartale 2018 roku

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji 

rady miejskiej

*Opiniowanie zmian w planie dochodów 

i wydatków budżetu gminy 

*Opiniowanie nowych inwestycji w 

projekcie budżetu Gminy Tułowice w 

2018 r.

*Organizowanie Burza mózgów dot. 

Pomysły, propozycji, priorytety budżetu 

2019.

*Przygotowanie materiałów (burza 

mózgów) odnośnie planowanych 

inwestycji w 2019 r.

 

Komisja Rewizyjna Przewodniczący 

Przygotowanie informacji z działalności 

komisji  w III kwartale 2018 roku

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji 

Rady Miejskiej 

*Udział w komisjach i sesjach Rady 

Miasta

* Sprawy bieżące.

Komisja Spraw 

Społecznych Przewodniczący 

Przygotowanie informacji z działalności 

komisji  w III kwartale 2018 roku

*Zapoznanie się z materiałami sesyjnymi 

i  opiniowanie projektów uchwał;

*Zapoznanie się z bieżącymi sprawami 

kierowanymi do Komisji Społecznej

PLAN PRACY Rady Miejskiej NA 2018 r.

Przewodniczący  i Wice Przewodniczący Rady Miejskiej

Odpowiedzialny za przygotowanie

Burmistrz Tułowice  
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             Radni i przedstawiciele jednostek pomocniczych (np. sołtysi) mogą składać wnioski do projektu budżetu gminy. Wnioski obejmują propozycje zadań koniecznych do wykonania w danym roku.

Uchwały Informacje Sprawozdania/Oceny/Opinie

Inne m.in. (wnioski, 

dyskusje, pytania)

*Zgłaszanie propozycji inwestycyjnych do wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Tułowice na rok 2019

*Zgłaszanie wniosków do budżetu 2019 (Radni, jednostki, itd.)

*Informacja o stawkach  podatków lokalnych na 2019 r. 

* Sprawozdanie z działalności burmistrza Gminy między sesjami

* Informacja  Prezesa  Sądu Rejonowego w  Opolu w  sprawie  podmiotów,  w  których jest 

wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. 

* Sprawy bieżące

* Spotkania z 

Przewodniczącym Rady 

Miejskiej (o sprawach 

bieżacych, korespondencji , 

co naj mniej 2 raze 

miesiącu)

Podjęcie Uchwaly m.in. : 

 *Podjęcie uchwały w  sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości. 

* Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego 

programu współpracy Gminy Tułowice z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na 2019 r. 

*Informacja o oświadczeniach majątkowych  (Termin obowiązkowy do 

30.10.2018)

*Odpowiedzi na listy i zapoznanie się z otrzymaną korespondencją od 

poprzedniej Sesji.

* Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej Sesji oraz Komisji 

Wspólnej

*Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wice Przewodniczącego Rady Miejskiej 

między sesjami

*Sprawozdanie o działalności Rady Miejskiej w III Kwartale 2018 (Postępowanie plan 

Pracy Rady Miejskiej i ewentualnie opóźnienie i ustalenie nowych terminów) .

*Sprawozdanie o działalności Rady Miejskiej w IV Kwartale 2018 (Postępowanie plan 

Pracy Rady Miejskiej i ewentualnie opóźnienie i ustalenie nowych terminów) .

* Sprawy bieżące

*Spotkania z Burmistrzem 

(o sprawach bieżacych, 

korespondencji , co naj 

mniej 2 raze miesiącu)

„Komisja Budżetu i Spraw 

Gospodarczych Przewodniczący 

Przygotowanie informacji z działalności komisji  w IV kwartale 2018 

roku

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji rady miejskiej

*Opiniowanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy

*Opiniowanie nowych inwestycji w projekcie budżetu Gminy Tułowice w 2018 r.

*Opiniowanie zgłaszonych propozycji inwestycyjnych do wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Tułowice na rok 2019

*Opiniowanie zgłaszonych wniosków do budżetu 2019 (Radni, jednostki, itd.)

*Opiniowanie w sprawie podatków i stawek lokalnych na 2019 r.

* Sprawozdanie z prac wykonanych w III Kwartale 2018 r., m.in.. 

* Opiniowanie nowych inwestycji

* Opinia z wykonania budżetu za I Półrocze 2018

* Sprawozdanie z prac wykonanych w IV Kwartale 2018 r., m.in.. 

-Przegląd inwestycji zakończonych w 2017 r

-Analiza wniosków dotyczących budżetu Gminy na

2019 rok.

 

Komisja Rewizyjna Przewodniczący 

Przygotowanie informacji z działalności komisji  w IV kwartale 2018 

roku

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady Miejskiej 

*Udział w komisjach i sesjach Rady Miasta

* Sprawy bieżące.

*Sprawozdanie z prac wykonanych w III Kwartale 2018 r., m.in.. 

-Ocena funkcjonowania obiektów sportowych na terenie Gminy

*Sprawozdanie z prac wykonanych w IV Kwartale 2018 r., m.in.. 

-Analiza wydatkowania środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r.

Komisja Spraw Społecznych Przewodniczący 

Przygotowanie informacji z działalności komisji  w IV kwartale 2018 

roku

*Zapoznanie się z materiałami sesyjnymi i  opiniowanie projektów uchwał;

*Zapoznanie się z bieżącymi sprawami kierowanymi do Komisji Społecznej

* Sprawozdanie z prac wykonanych w III Kwartale 2018 r., m.in.. 

-Spotkanie z Panem Gerberem w sprawie dalszych jego planów

-Wizyta w firmie Wojtaszek

* Sprawozdanie z prac wykonanych w IV Kwartale 2018 r., m.in.. 

-Wizyta w firmie Lumitex

-Spotkanie z ks. Proboszczem w sprawie cmentarza

Przewodniczący  i Wice Przewodniczący Rady 

Miejskiej

Odpowiedzialny za przygotowanie

Burmistrz Tułowice  
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                 Uwaga Projekt budżetu przedstawiany jest przez przewodniczącego Rady Miejskiej do zaopiniowania przed wszystkimi stałymi komisjami rady.

Uchwały Informacje Sprawozdania/Oceny/Opinie Inne m.in. (wnioski, dyskusje, pytania)

Informacja o stanie 

mienia 

komunalnego

*Sprawozdanie z działalności burmistrza 

Gminy miedzy sesjami 

*Przedłożenie Radzie Gminy projektu 

budżetu 2019 (najpóźniej do 15 listopada 

roku poprzedzającego rok budżetowy.) 

* Informacja o  wykonaniu budżetu za III 

kwartał 2018 r.  

*Informacja o projekcie budżetu na rok 

2019

* Sprawy bieżące

* Spotkania z Przewodniczącym Rady Miejskiej 

(o sprawach bieżacych, korespondencji , co naj 

mniej 2 raze miesiącu)

Podjęcie uchwał * Odpowiedzi na 

listy i zapoznanie 

się z otrzymaną 

korespondencją od 

poprzedniej Sesji.

* Odpowiedzi na 

interpelacje i 

zapytania z 

poprzedniej Sesji 

oraz Komisji 

Wspólnej.

* Sprawozdanie z działalności 

Przewodniczącego i Wice 

Przewodniczącego Rady Miejskiej 

miedzy sesjami

*Sprawy bieżące

*Przedstawienie projektu budżetu na rok 2019 

Radzie Miejskiej do zaopiniowania przed 

wszystkimi stałymi komisjami Rady 

*Spotkania z Burmistrzem (o sprawach 

bieżacych, korespondencji , co naj mniej 2 raze 

miesiącu-

„Komisja Budżetu i 

Spraw Gospodarczych Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji 

rady miejskiej

*Opiniowanie zmian w planie dochodów 

i wydatków budżetu gminy

*Opiniowanie nowych inwestycji w 

projekcie budżetu Gminy Tułowice w 

2018 r.

*Opiniowanie o stanie mienia 

komunalnego

*Opiniowanie projektu budżetu na rok 

2019

*Analiza zasobów mieszkaniowych i 

dochodów ze sprzedaży mienia

Komisja Rewizyjna Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji 

Rady Miejskiej 

*Udział w komisjach i sesjach Rady 

Miasta

* Sprawy bieżące.

Komisja Spraw 

Społecznych Przewodniczący 

 *Zapoznanie się z materiałami sesyjnymi 

i  opiniowanie projektów uchwał;

*Zapoznanie się z bieżącymi sprawami 

kierowanymi do Komisji Społecznej

PLAN PRACY Rady Miejskiej NA 2018 r.

Przewodniczący  i Wice Przewodniczący Rady Miejskiej

Odpowiedzialny za przygotowanie

Burmistrz Tułowice  

                Projekt budżetu burmistrz przedkłada radzie gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

                 Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przesyłany jest do regionalnej izby obrachunkowej, której zadaniem jest sprawowanie

                nadzoru finansowego nad gminą.
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Uchwały Informacje Sprawozdania/Oceny/Opinie Inne m.in. (wnioski, dyskusje, pytania)

* Sprawozdanie z działalności burmistrza Gminy między 

sesjami

*Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca 

projektu budżetu musi być przedstawiona przed jej 

uchwaleniem (musi być przedstawiona przed 

uchwaleniem budżetu 2019)

*Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca 

* Sprawy bieżące

* Spotkania z Przewodniczącym Rady 

Miejskiej (o sprawach bieżacych, 

korespondencji , co naj mniej 2 raze 

miesiącu)

Podjęcie uchwały m.in

*Podjęcie uchwały w sprawie uchwały 

budżetowej Gminy Tułowice na 2019 r. 

 *Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 

wieloletniej prognozy finansowej.

* Odpowiedzi na listy i zapoznanie 

się z otrzymaną korespondencją od 

poprzedniej Sesji.

* Odpowiedzi na interpelacje i 

zapytania z poprzedniej Sesji oraz 

Komisji Wspólnej.

* Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Wice 

Przewodniczącego Rady Miejskiej między sesjami

*Sprawy bieżące 

*Spotkania z Burmistrzem (o sprawach 

bieżacych, korespondencji , co naj mniej 2 

raze miesiącu)

„Komisja Budżetu i Spraw 

Gospodarczych Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji rady miejskiej

*Opiniowanie zmian w planie dochodów i wydatków 

budżetu gminy

*Opiniowanie nowych inwestycji w projekcie budżetu 

Gminy Tułowice w 2018 r.

Komisja Społeczna Przewodniczący 

*Zapoznanie się z materiałami sesyjnymi i  opiniowanie 

projektów uchwał;

*Zapoznanie się z bieżącymi sprawami kierowanymi do 

Komisji Społecznej

Komisja Rewizyjna Przewodniczący 

*Opiniowanie projektów uchwał na sesji Rady Miejskiej 

*Udział w komisjach i sesjach Rady Miasta

* Sprawy bieżące.

 

PLAN PRACY Rady Miejskiej NA 2018 r.

Przewodniczący  i Wice Przewodniczący Rady Miejskiej 

Odpowiedzialny za przygotowanie

Burmistrz Tułowice  

        Komisje Rady Miejskiej formułują opinie o projekcie budżetu- mają możliwość zgłaszania propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku już przewidzianego w projekcie 

        (jednocześnie wskazując źródło jego finansowania), a także mogą obniżyć wielkość proponowanych wydatków.

       Uchwała budżetowa musi zostać uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego. W szczególnych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. Do czasu uchwalenia uchwały 

       budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej.

       Opinie poszczególnych komisji są podstawą do sformułowania ostatecznej wersji projektu budżetu przez burmistrza gminy, który nanosi wszystkie poprawki.
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