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Plan pracy Rady Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2016r. 

8 luty 2016r  

1. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2016 

2. Ustalenie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie 
realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy Jerzmanowice-Przeginia w roku 
2016. 

3. Wyrażenie zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o 
powierzchni 88,24m² , zlokalizowanego w budynku komunalnym Stara Szkoła w Przegini. 

4. Uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody oraz zniesienia formy ochrony 
przyrody – drzew uznanych za pomnik przyrody. 

5. Wspólne inicjatywy z Zarządem Dróg Powiatowych w Krakowie 

21 marzec 2016r  

1. Udzielenie dotacji celowej na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na koszty 
funkcjonowania dla Komendy Miejskiej PSP w Krakowie. 

2. Bezpieczeństwo na terenie Gminy Jerzmanowice – Przeginia - informacja Komisariatu Policji 
w Krzeszowicach 

3. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Jerzmanowice -
Przeginia. 

4. Przystąpienie Gminy Jerzmanowice-Przeginia do opracowania Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2015-2023. 

5. Uchwalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 

6. Ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

7. Określenie metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. 

8. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Jerzmanowice- Przeginia w 2016r. 

9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb 

25 kwiecień 2016r  

1. Zwolnienie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy. 

2. Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach 
z działalności oraz przedstawienie potrzeb 
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3. Ocena zasobów pomocy społecznej 

4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jerzmanowice – Przeginia 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok poprzedni 

5. Przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 2015-2023. 

6. Powołanie Komitetu Rewitalizacyjnego. 

23 maja 2016r  

1. Zwolnienie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy. 

20 czerwca 2016r  

1.  Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia za rok 
2015 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań finansowych Gminy 
Jerzmanowice – Przeginia za rok 2015, 

 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Jerzmanowice –Przeginia za rok 2015, 

 Udzielenie Wójtowi Gminy Jerzmanowice – Przeginia absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia za rok 2015 

2. Uwzględnienie w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 środków na zakup energii 
elektrycznej dla oświetlenia ulicznego oraz do budynków komunalnych.  

3. Uwzględnienie w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 środków na zimowe utrzymanie 
dróg i placów komunalnych 

4. Przyjęcie programu niskiej emisji 

5. Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 

18 lipiec 2016r  

19 wrzesień 2016r  

1. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia za 
I półrocze 2016r. 

17 październik 2016r  

1. Zapoznanie z analizami oświadczeń majątkowych radnych 

2. Przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Jerzmanowice – Przeginia z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, na rok następny. 

3. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku zlokalizowanym w m. 
Jerzmanowice nr 366B 

4. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku zlokalizowanym w m. 
Przeginia nr 116A 
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14 listopad 2015r  

1. Ustalenie stawek podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości 

2. Zatwierdzenie taryf w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.  

3. Uwzględnienia w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 środków na bieżącą 
konserwację oświetlenia ulicznego oraz na sprzątanie terenów gminnych 

19 grudzień 2015r  

1. Dopłata do metra sześciennego ścieków. 

2. Ustalenie opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię w Żarach 

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok 

4. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jerzmanowice – Przeginia na rok 2017 

5. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jerzmanowice – Przeginia 

6. Uchwalenie budżetu Gminy Jerzmanowice – Przeginia na rok 2017 

7. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2017 

 


