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przyjęty na XX sesji w dniu 30 grudnia 2015r.
zć zmianami z dnia 27 sfycznia 2016r. i 28 września 2016r.

1.Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i
porządku publicznego na terenie miasta i qminv.

l.Informacja na temat rea]izacji pńgrami usuwfiia
azbesfu i wyrobów zaułierających azbest za rck 2015.
2. Sprawozdanie z tedizacji Gminnego programu
Przeciwdziatania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy za rok 2075.
3. lnformacja na remat funkcjonowania
Przedsiębiorstwa Komunalnego,,Gniewkowo'' .

1 .Sprawozdanie z realizacji zadan wTakresie
wspierania rodziny i systemu pie czy zastępczej za rck
2015.
2.Sprawozdanie z realizacji Mielsko-Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkohoiowych oruz Przeciwdziinłania Narkomanii w
Gminie Gniewkowo w roku 201 5.
3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu
Wspierania Rodziny w Gminie Gniewkowo na lata
2013-2015.

Kwiecień 1.Sprawozdanie z dzia.łalnośc- Miejsko-GminnĘ
ośrodka Kultury i Spońu w Gniewkowie oraz
Miejsko-Gminnej Biblioteki publicznej w
Gniewkowie zatok2}I5.
2. Sprawozdanie z rca|izacji Programu Współpracy
Gminy Gniewkowo z otguizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącym i działalnośÓ
pożytku publicznego za rok 20 i 5.
3. ocena zasobów pomocy społecznej.

Maj 1 . Sprawozdanie z *ykotratriu b.rdZ"tu *ioku 201 5
oraz rozpattzenie kwestii związutych z absolutorium
dla Bwmistrza Gniewkowa.
2. Sprawozdanie z dziata|no ś ci Miej sko.Gminrre go
ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie za rok
2015.



Czerwiec l.Informacja na temat wakacyjnej ofeny dla dzieci i
mtodzieiy z terenu miasta i gminy .
2.lnformacja na temat funkcionowania
Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie'

Sierpień 1 .Irrformacj a na t emat rea|izacji zaaan zvttęanycn z
gospodarką odpadami w Gminie Gniewkowo za I
półrocze 2016 .

l .Sprawozdanie i ocena z wykonania budŻetu za l
półrocze 2016 roku'

PaŹdziernik 1.Informacjazanalizyoświadczeńmajątkowyo"-*
-złożonych Burmistrzowi,
-złożzony ch P rzewodniczącemu Rady.
2.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
(zgodnie z ań. 5a ustawy o systemie oświaty).
3. Ustalenie stawek podatkowych i opłat na rok 2017.

1.Informacja z realizacj| budzetu obywatelskĘo w
roku 2016.

Grudzień 1 . Sprawozdanie za rok 2016 z działa|ności
-Rady Miejskiej,
-Komisji Rady,
-Burmistrza Gniewkowa.
2.Przyjęcie p|anów pracy Rady Miejskiej i Komisji na
tok f017.
3 .Przyjęcie budżetu gminy n a rok 2017 '

Sesja może mieó 2
części: roboczą i
uoczystą , zakłada się
takŹe możliwośó
organizacj i dwóch sesj i
w tym miesiącu.

* Porzqdek obrad każdej , zwyczajnej sesji Rady przewiduje stałe punkty:
-przyjęcie protokolu z ostatniej sesji,
-informacia Burmistrza z działąlnóści za o|cres międzysesyjny wraz z informacjq ną temat przetargów irealizacj i uchw ał Rady,
-zgtaszanie interpelącji i wniosków przez radnvch .
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