
UCHWAŁA NR 760/VII/17
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 
2018 rok

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Namysłowie na 2018 rok 
o następującej treści:

Lp. Zadania komisji Termin realizacji

1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał i innych dokumentów, będących 
przedmiotem obrad sesji Rady Miejskiej.

Posiedzenie przed 
każdą sesją

2. Ocena infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich (drogi gminne – 
gruntowe). Styczeń

3. Analiza wykorzystania środków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku. 
Posiedzenie z udziałem sołtysów. Luty

4. Ocena stanu świetlic wiejskich oraz sprawozdanie z zimowego wypoczynku 
dzieci na terenie gminy Namysłów. Marzec

5.
Analiza informacji z działalności organizacji społecznych funkcjonujących na 
obszarach wiejskich Gminy Namysłów. Spotkanie z najbardziej aktywnymi 
organizacjami.

Kwiecień

6. Ocena stanu parków i placów zabaw na obszarach wiejskich na terenie gminy 
Namysłów (komisja wyjazdowa). Maj

7.

1.Ocena realizacji wykonania budżetu gminy Namysłów za 2017 rok 
i wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
2. Analiza informacji dotyczącej udziału Gminy Namysłów w Programie 
Odnowy Wsi.

Czerwiec

8.
Informacja na temat organizacji i przebiegu letniego wypoczynku dzieci 
z terenu gminy Namysłów. Wrzesień

9.

1. Informacja o działalności Gminnej Spółki Wodnej. Stan szkód na 
urządzeniach wodnych spowodowanych przez bobry.
2. Wielkość szkód łowieckich na terenie gminy Namysłów – spotkanie 
z przedstawicielami kół łowieckich działających na terenie gminy Namysłów.

Październik

10. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2019 rok. Listopad

11.

1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi za 
2018 rok.
2. Opracowanie rocznego planu Pracy Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi na 2019 rok.

Grudzień

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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