
 

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej w Olecku i sposoby jego realizacji w roku 2017  
 

 

Terminy sesji 

 
Tematy wiodące Sposoby realizacji (przygotowanie 

materiałów na posiedzenia komisji i sesji)  

i podmiot odpowiedzialny  

w Urzędzie i Radzie 

 

24 MARCA ------------------------------- ------------------------------- 

28 KWIETNIA Ochrona i promocja zdrowia w Gminie Olecko 

 

Budownictwo socjalne i społeczne w Gminie Olecko 

 

Materiał na komisję przygotowuje Burmistrz, 

a materiał na sesję komisje branżowe 

26 MAJA 
 

 

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 

 

Przygotowanie do sezonu letniego 

 

Materiał na komisję przygotowuje Burmistrz, 

a materiał na sesję komisje branżowe 

30 CZERWCA Stan i potrzeby oleckiej kultury 

 

 

 

Stan przygotowań do reformy oświaty w Gminie Olecko 

 

Nowa sieć szkół Gminy Olecko 

 

 

Materiał na komisję przygotowuje Burmistrz, 

a materiał na sesję komisje branżowe 

 

 

Materiał na komisję przygotowuje Burmistrz, 

a materiał na sesję komisje branżowe 

25 SIERPNIA ------------------------------- ------------------------------- 

29 WRZEŚNIA 
 

 

Podsumowanie sezonu letniego 

 

Perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Olecko 

 

Mechanizmy partycypacji społecznej w Gminie Olecko  

(inicjatywa uchwałodawcza, konsultacje społeczne, inicjatywa 

lokalna, budżet gminy, w tym budżet obywatelski, rewitalizacja  

społeczna, współpraca z organizacjami pozarządowymi,  

zespoły dialogu) 

 

Materiał na komisję przygotowuje Burmistrz, 

a materiał na sesję komisje branżowe 

27 PAŹDZIERNIKA 
 

 

Realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 

 

Analiza oświadczeń majątkowych 

 

Omówienie wniosków do budżetu na 2018 rok 

 

Materiał na komisję przygotowuje Burmistrz, 

a materiał na sesję komisje branżowe 

24 LISTOPADA Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Gminie Olecko 

 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Stan realizacji prowadzonych w gminie inwestycji 

 

Materiał na komisję przygotowuje Burmistrz, 

a materiał na sesję komisje branżowe 

22 GRUDNIA Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku w roku 2018 

 

Uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok 

 

Materiał na komisję przygotowuje Burmistrz, 

a materiał na sesję komisje branżowe 

 

Sesje odbywają się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 3 o godzinie 13.00. W szczególnych okolicznościach 

termin sesji może zostać zmieniony.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/ - / Karol Sobczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


