
Projekt

z dnia  15 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Niemodlinie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2019 r., poz. 506, 
z późn. zm.1)) oraz §18  uchwały Nr X/56/19 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 maja 2019r. w sprawie 
Statutu Gminy Niemodlin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2012) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się ramowy roczny plan pracy Rady Miejskiej na 2020 rok, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady:

1) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, 1696 i 1815
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Załącznik do uchwały Nr 
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia .................... 2019 r.

Plan pracy Rady Miejskiej w Niemodlinie na 2020 rok.

L.p. Termin sesji Rady Miejskiej Tematyka

1 styczeń Zakres zadań realizowanych przez OSiR w Niemodlinie

2 luty Informacja o osiągniętych średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2018 roku oraz o średniorocznej strukturze 
zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

3. marzec

1.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019.
2. Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Niemodlin.
3.Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na 2019 rok.

4 kwiecień

1.Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za 
2019 rok.
2.Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie 
Niemodlin oraz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie za rok 2019.
3.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019  z uwzględnieniem realizacji zadań 
wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niemodlin.

5 maj

1. Uroczystość z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja.
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SZOZ za 2019r.
3. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty.
4. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Uchwała w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

6 czerwiec 1. Zatwierdzenie bilansu skonsolidowanego Gminy Niemodlin za 2019 r.
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2. Raport o stanie gminy.
3. Debata.
4. Uchwała w sprawie wotum zaufania.
5. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi z wykonania budżetu za 2019 r.
6. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Niemodlin.
7. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 

7 lipiec/sierpień przerwa wakacyjna

8. wrzesień 1.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020r.
2.Porządek i bezpieczeństwo publiczne w gminie w 2019r. i podejmowane działania w  2020 roku.

9 październik

1. Uchwała w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2. Informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020
3.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021. 
4. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021.
5. Informacja o oświadczeniach majątkowych.

10 listopad

1.Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
2.Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
3. Opracowanie planu pracy Rady Miejskiej na 2021rok.

11 grudzień

1.Uchwalenie budżetu Gminy na 2021 rok.
2. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
3.Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2021 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
4.Opracowanie planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2021 rok.
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