Uchwala Nr VlI23I2019
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 31 stycznia 2019 roku
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Będzina na I półrocze 2019 roku
Na podstawie art. 18 ust.

1

w związku z art. 7 ust.

1

i

art. 22 ust.

1

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U.

ustawy z dnia
z 2018 roku,

poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz 5 12 Statutu Miasta Będzina przyjętego uchwalą
Nr Il/2l2019 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie Statutu
Miasta Będzina (Dz. U. Woj. Śl. z 2018 roku, poz, 7729)

Rada Miejska Będzina
uchwala:
5

1

Plan pracy Rady Miejskiej Będzina na
półrocze 2019 roku, stanowiący zalącznik
nr 1 do uchwaiyi będący jej integralną częścią.
I

52
Wykonanie uchwaly powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej,

53
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania
gminy. o ile ustawy nie stanowią inaczej. W związku ze Statutem Miasta Będzina rada

uchwala

plan

pracy.

jest zasadne.
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Zgodnie z

powyższym,

podjęcie

przedmiotowej uchwaly

Zalacznik nr 1
do Uchwały Nr VII23/2019
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 31 stycznia 2019 roku

Plan pracy Rady Miejskiej Będzina na I półrocze 2019 roku
Terminy

Tematyka
77717 .

Program wspólpracy międzynarodovirej Będzina „'a 2019 rok:
sprawozdanie z realizacji harmonogramu wspólpracy z miastami
partnerskimi Tatabanya (Węgry), lżewsk (Rosja), Kasiadorys (Litwa)
oraz Bassen - Ham (Francja) w 2018 roku,
- harmonogram współpracy z miastami partnerskimi Tatabanya (Węgry).
Izewsk (Rosja), Kasiadorys (Litwa) oraz Bassen - Ham (Francja)
~

Styczeń

na72019 rok.

”iśprawozdanie

z
ProgramufźrProfilaktyki
realizacji 'Miejskiego
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku.
Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani
.
Jrźrw 2018 roku.
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego ngramespierania Rodzih
na lata 2016-2018.
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdzialania
Przemocy w Rodzinie ochrony onar przemocy w rodzinie w 2018 roku.
Marzec
Sprawozdanie roczne Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Spolecznej za 2018 rok wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie
pomocy społecznej.
4. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
rżbezdomności zwierząt na terenie Będzina w 2019 roku.
1. Uroczyste wręczenie
Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
ochron
kultury,
Kwiecień
2. Uroczyste wręczenie Nagród Miasta Będzina dla osób fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów
innych osób
wyróżnia'acych się osiągnięciami w dzialalności sportowe'.
.
1. 15 lat Polski w Unii Europejskiej.
2. Dzień Samorządu Terytorialnego.
Maj
3
lecie wyborów czerwcowych.
1
Rozpatrzenie raportu o stanie miasta Będzina za 2018 rok
oraz udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta ztego tytulu.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Będzina za 2018 rok
Czerwiec
udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta z tytulu wykonania
budżetu.
Informacja o wizycie oficjalnej przedstawicieli miast partnerskich
(Tatabanya, lżewsk, Kaisiadorys) podczas Dni Będzina 2019.
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