UCHWAŁA NR XV.102.2020
RADY GMINY PRZYSTAJŃ
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2020 rok
Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 i ust. 3 Statutu Gminy Przystajń stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. /Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
Nr 182, poz. 3427/, z późn. zm. Rada Gminy Przystajń uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdzić roczny harmonogram pracy Rady Gminy Przystajń na 2020 rok zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Zbigniew Kmieć
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV.102.2020
Rady Gminy Przystajń
z dnia 27 stycznia 2020 r.

HARMONOGRAM PRACY RADY GMINY PRZYSTAJŃ NA 2020 ROK
A. Tematyka Sesji Rady Gminy Przystajń
I kwartał
Wyszczególnienie
Planowane rozpatrzenie projektów uchwał:
1. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy na rok 2020,
2. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca
2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń,
3. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przystajń w roku szkolnym
2019/2020,
5. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na rok 2020,
6. w sprawie ustanowienia hejnału Gminy Przystajń i zasad jego używania,
7. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na rok 2020,
8. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028.
Planowane wysłuchanie sprawozdań i informacji:
1. sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Przystajń z organizacjami
pozarządowymi za rok 2019,
2. sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny Gminy Przystajń za rok 2019,
3. sprawozdanie z realizacji Programu Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń za rok 2019,
4. informacja starosty powiatu kłobuckiego na temat planowanych zadań powiatu na terenie
Gminy Przystajń,
5. informacja komendanta PSP i komendanta OSP na temat stanu ochrony przeciwpożarowej na
terenie gminy Przystajń za rok 2019.
II kwartał
Wyszczególnienie
Planowane rozpatrzenie projektów uchwał:
1. w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tytułu raportu o stanie gminy,
2. w sprawie wykonania budżetu gminy i absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2019,
3. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminne,
4. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia gminnego,
5. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na rok 2020,
6. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028.
Planowane wysłuchanie sprawozdań i informacji:
1. raport o stanie gminy,
2. sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019,
3. sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za rok 2019,
4. sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2019,
5. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przystajń za rok 2019,
6. sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za rok 2019,
7. sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019,
8. informacja Komendanta Policji na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy
Przystajń za rok 2019.
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III kwartał
Wyszczególnienie

Uwagi

Planowane rozpatrzenie projektów uchwał:
1. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na rok 2020,
2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028.
Planowane wysłuchanie sprawozdań i informacji:
1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2020 r.,
2. informacja dyrektora ZOZ w Kłobucku na temat funkcjonowania służby zdrowia,
3. informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.

IV kwartał
Wyszczególnienie
Planowane rozpatrzenie projektów uchwał:
1. w sprawie współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi na rok 2021,
2. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2021,
3. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
4. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminne,
5. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia gminnego,
6. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości,
7. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
8. w sprawie obniżenia ceny żyta dla potrzeb podatku rolnego,
9. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na rok 2021,
10. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028,
11. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na rok 2020,
12. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028.
Planowane wysłuchanie sprawozdań i informacji:
1. informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

do 30.10

Uwagi
do 30.11

do 31.10

B. Planowana tematyka wspólnych posiedzeń komisji:
1. opiniowanie projektów uchwał,
2. analiza stanu oświaty na terenie Gminy Przystajń,
3. informacja na temat arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021,
4. zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i raportem o stanie gminy,
5. informacja na temat szkód wyrządzonych przez zwierzynę - spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich
z terenu Gminy Przystajń,
6. opiniowanie projektu budżetu na rok 2021,
7. inna w zależności od potrzeb.
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