
PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE  
2007 ROK 

 
Lp miesiąc tematyka odpowiedzialny 

za 
przygotowanie 

 
1. 

 
luty 

 
1.Przyjęcie planów pracy : 
- Rady Miejskiej 
- Komisji Stałych Rady 
- Komisji Rewizyjnej 
2. Dokonanie zmian w komisji 
inwentaryzacyjnej do spraw przejęcia mienia 
komunalnego. 
3. Podjęcie  uchwały w sprawie współpracy 
gminy Ożarów z organizacjami 
pozarządowymi.  

 
 

komisje stałe 
Rady Miejskiej, 

komisja 
rewizyjna  

 
2.  

 
Marzec 

 
1. Powołanie komisji  statutowo - prawnej Rady 
Miejskiej do przygotowania i opracowania 
zmian w  Statucie Gminy Ożarów 
2. Sprawozdania z działalności jednostek    
    organizacyjnych gminy. 
3. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 
 

 
 

komisje stałe 
Rady Miejskiej, 
kierownicy 
jednostek 

organizacyjnych 
gminy   

 
4. 

 
kwiecień 

 
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu  
   gminy Ożarów za 2006 rok. 
2. Przyjęcie informacji Burmistrza o stanie 
mienia komunalnego. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie  
   udzielenia absolutorium dla Burmistrza     
   Miasta i Gminy Ożarów 

 

 
 

komisje stałe 
Rady Miejskiej, 
Burmistrz , 

Skarbnik Gminy  

5. maj  
1.Informacja dotycząca stanu  
   bezpieczeństwa w gminie ( Straż   
   Miejska, Policja, OSP). Analiza sprawozdań.  
2. Informacja Burmistrza o realizacji strategii 
zrównoważonego rozwoju gminy Ożarów do 
roku 2020 wraz z wieloletnim planem 
inwestycyjnym.   

komisje stałe 
Rady, 
Burmistrz, 
kierownicy 
jednostek, 
Referat 
Planowania 
Przestrzennego, 
Inwestycji i 
Gospodarki 
Komunalnej,  
 
 



6. czerwiec  
1. Sytuacja finansowa SPZOZ w  
    Ożarowie 
2. uchwała w sprawie zatwierdzenia  
    sprawozdania SPZOZ wraz z bilansem  
3. Sprawozdanie z działalności Rady  
    Społecznej SPZOZ w Ożarowie 
4. Wybór członków do Rady Społecznej 
SPZOZ w Ożarowie 
5. Działalność podmiotów gospodarczych na 
terenie gminy Ożarów z uwzględnieniem 
wprowadzania innowacyjności w produkcji i 
nowych technologii.  
6. Informacja  Burmistrza o realizacja zadania „ 
e – świętokrzyskie ” 

 
 
 komisje stałe 
Rady, 
Burmistrz, 
kierownik 
SPZOZ 

 
7. 

 
Lipiec 

 
1. Podsumowanie pracy dydaktyczno-   
    wychowawczej szkół i przedszkoli na terenie  
    gminy Ożarów 
2. Przerwa wakacyjna 

dyrektorzy 
placówek 
oswiatowych 

8. Sierpień 1. Informacja o stanie bezrobocia na terenie  
    Gminy Ożarów.  Instrumenty wparcia dla 
pracodawcy i pracownika na rynku pracy. 
 
 
 

Komisje stałe 
Rady, Burmistrz, 
kierownik PUP w 
Opatowie 

 
 
9. 

 
 

wrzesień 

 1.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z  
    działalności w I półroczu 2007 roku 
- omówienie i przyjęcie protokołów  
  pokontrolnych 
2. Ocena stanu przygotowań placówek  
    oświatowych do nowego roku szkolnego  
    2007/2008 
3. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy za           
    I półrocze 2007 roku 

Komisje stałe 
Rady, komisja 
rewizyjna, 
dyrektorzy 
placówek 
oświatowych, 
Burmistrz 

10. październik  
1. Informacja o przebiegu realizacji gminnego   
    programu profilaktyki i rozwiązywania  
    problemów alkoholowych oraz gminnego  
    programu przeciwdziałania narkomanii 
2. Informacja Burmistrza o wykorzystaniu 
zasobów komunalnych. 
3. Problem budownictwa socjalnego 
4. Stan przygotowania do obchodów Święta  
    Niepodległości. 
 
 

Komisje stałe 
Rady, burmistrz, 
dyrektor MGOK, 
pełnomocnik 
Burmistrza 

11. Listopad 1. Założenia do projektu budżetu gminy na  
    2008 rok 
2. Informacja Burmistrza o realizacji uchwały w 
sprawie współpracy gminy Ożarów z 
organizacjami pozarządowymi. 

komisje stałe rady, 
Burmistrz,  
kierownik Krytej 
Pływalni Neptun 



3. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w 
Sandomierzu .  
4. Informacja o realizacji dochodów Krytej 
Pływalni Neptun i Zakładu Gospodarki 
Komunalnej.  
 

12. grudzień  
1. uchwalenie podatków lokalnych na 2008 rok 
2. uchwalenie budżetu Gminy Ożarów  
    na 2008  rok 
  

komisje stałe 
Rady, Burmistrz  

 
 
Plan Rady Miejskiej w Ożarowie jest planem otwartym i będzie zmieniany i 
dostosowywany zgodnie z wynikającymi potrzebami w ciągu roku. 
 
 


