
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Płotach na rok  2023. 

Na podstawie: art 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. 
poz.40) Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje : 

§ 1. Uchwala się  „Plan Pracy Rady Miejskiej w Płotach na 2023 rok” stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu  Rady Miejskiej. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Marcin Makowiecki 
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Plan pracy Rady Miejskiej na 2023 rok. 

 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2023.  

2 Analiza i przyjęcie sprawozdania z działalności za 2022 rok jednostek organizacyjnych Gminy 

oraz organizacji i stowarzyszeń wykorzystujących w swojej działalności środki gminne.  

3. Analiza oświaty gminnej  

a) Analiza finansowa oświaty gminnej,  

b) zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Płotów z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

gminę za rok 2022.  

c) oświata gminna w przededniu roku szkolnego 2023/2024  

d) informacja oświatowa z uwzględnieniem wyników egzaminu ośmioklasisty  

e) analiza programu stypendialnego  

4. Raport o stanie Gminy  

5. Procedura udzielenia Absolutorium Burmistrzowi Płotów i wotum zaufania za rok 2022.  

6. Przyjęcie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną według 

przyjętego planu pracy Komisji oraz wytypowanych w trakcie roku przez Radę Miejską tematów 

wynikających z działalności Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych gminy 

wykorzystujących w swojej działalności budżet gminy.  

7.Analiza stanu infrastruktury Gminy Płoty. Ocena wykonanych inwestycji infrastrukturalnych i 

planów na najbliższe lata.  

8.Podejmowanie stosownych projektów uchwał dotyczących zmian w „Studium uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz uchwalania Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego”.  

9. Bieżąca analiza realizacji budżetu Gminy na rok 2023 oraz inne analizy wynikające z zadań 

ustawowych i statutowych Rady Miejskiej.  

10. Analiza efektywności i kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie 

Płoty.  

11.Udział radnych w uroczystościach świąt państwowych i gminnych.  

12.Podejmowanie uchwał w sprawach związanych z bieżącą działalności Gminy.  

13.Opracowanie i przyjęcie budżetu gminy na 2024 rok.  

14.Inne istotne tematy, sprawy wynikające z potrzeb roku 2023 (na bieżąco), zawarte  

również w planach pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2023. 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia .................... 2023 r.
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Uzasadnienie 

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej jest zasadne i zgodne z art. 18 ust. 1 oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r poz. 559 z póżn. 
zm.) Przy tworzeniu planu pracy Rady Miejskiej w Płotach na 2023 rok wzięto pod uwagę zarówno 
tematy, które – stosownie do zapisów ustawy powinny być rozpatrzone, jak również tematy mające 
istotne znaczenie dla Gminy. Zaznaczyć należy, iż wymienione w planie pracy tematy nie są jedynymi 
sprawami, jakie w bieżącym roku zostaną podjęte przez Radę Miejską. 

Podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne. 
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