
UCHWAŁA NR XIV/86/2019
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Gminy Zbójno na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.1)) oraz § 10 ust. 1 i 2 załącznika do Uchwały Nr IV/28/2019 Rady Gminy Zbójno z dnia 
31 stycznia 2019 r. w sprawie statutu gminy Zbójno (Dz. U. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 892) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczny plan pracy Rady Gminy Zbójno na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815
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Załącznik do uchwały Nr XIV/86/2019

Rady Gminy Zbójno

z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN PRACY
Rady Gminy Zbójno na 2020 rok

Termin realizacji Tematyka

I kwartał

1.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 r.
2.Sprawozdanie roczne z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej i wspierania 
rodziny w 2019 r. zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej oraz 
art. 179 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
3.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.
4.Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójno.
5.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy 
Zbójno w 2019 roku.
6.Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz 
o zagrożeniach pożarowych na terenie Gminy Zbójno w 2019 roku.
7.Sprawy bieżące.

II kwartał

1.Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Zbójno za 2019 r.
2.Sprawozdanie Wójta Gminy Zbójno z realizacji Programu Współpracy Gminy 
Zbójno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w  
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.
3.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z Wieloletnią 
Prognozą Finansową oraz absolutorium dla Wójta Gminy.

III kwartał 1.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020.
2.Sprawy bieżące.

IV kwartał

1.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Zbójno z przeprowadzonej analizy 
oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Gminy Zbójno za 2019 r.
2.Przyjęcie Rocznego Programu Współpracy Gminy Zbójno z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
3.Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
4.Informacja z realizacji zadań oświatowych.
5.Uchwalenie budżetu gminy Zbójno na 2021 r.
6.Omówienie i uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 rok.
7.Przyjęcie planu pracy rady gminy oraz planu pracy poszczególnych komisji rady 
na 2021 rok.
8.Sprawy bieżące.

Id: 8C8A1AA0-6AF7-444C-AF38-90E07B36D1EB. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Gminy Zbójno na 2020 rok

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie
która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem
prawnym:

Na podstawie §10 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Zbójno Rada działa na podstawie rocznego planu pracy
uchwalonego na wniosek przewodniczącego rady. Plan pracy rady obejmuje zagadnienia i problematykę dla
rozstrzygania których wyłączną właściwość posiada rada, a także wynikające z funkcji kontrolnej rady nad
działalnością wójta i jednostek organizacyjnych gminy.

2. Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym
w szczególności skutków finansowych:

Przyjęcie uchwały nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu gminy.

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli
obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Nie ma obowiązku.
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