
UCHWAŁA NR XVIII/172/2019
RADY GMINY SANTOK

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Santok na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz § 11 ust. 1 Uchwały nr XXX/226/17 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie: 
uchwalenia Statutu Gminy Santok (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2017r., poz. 854 ze zm.), 
uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy Santok na rok 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/172/2019

Rady Gminy Santok

z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN PRACY RADY GMINY SANTOK NA ROK 2020

Okres realizacji Główne tematy
I kwartał 1.Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady.

2.Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 2020.
3.Informacja w sprawie finansowania klubów sportowych oraz wydatkowania 
środków budżetowych w roku 2019.
4.Informacja o zasobach mienia komunalnego i ściągalności opłat za lokale 
mieszkalne  za rok 2019.
5.Podjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy,

II kwartał 1.Stanowisko w sprawie informacji z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa 
publicznego gminy, w tym ochrona przeciwpożarowa, działania Policji oraz 
Obrony Cywilnej,
2.Sprawozdanie z działalności FOPiDHZS za 2019r, sprawozdanie finansowe 
oraz bilans Fundacji,
3.Sprawozdanie z działalności OPS za 2019r., zawierające kwestię zasobów 
pomocy społecznej i wykorzystania środków finansowych oraz przedstawienie 
sytuacji bieżącej,
4.Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i rozwoju 
pieczy zastępczej oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie,
5.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2019r. oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii za 2019r.,
6.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
7.Stanowisko w sprawie raportu o stanie gminy Santok za rok 2019. 
i udzielenie/nieudzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy.
8.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019r. 
i udzielenie/nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
9.Stanowisko w sprawie informacji z działalności Instytucji Kultury GOK 
i gminnych bibliotek za rok 2019,
10.Podjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

III kwartał 1.Stanowisko w sprawie informacji na temat działań Gminy Santok w zakresie 
ochrony zdrowia mieszkańców za rok 2019,
2.Stanowisko w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za 
I półrocze 2020r.,
3.Stanowisko w sprawie  zakresu realizacji zadań inwestycyjnych planowanych 
na 2020 r.
4.Podjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy,

IV kwartał 1.Informacja na temat analizy przedłożonych przez Radnych oświadczeń 
majątkowych,
2.Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2021r.,
3.Stanowisko w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 
szkolny 2019/2020,
4.Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
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Alkoholowych na 2021r.,
5.Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.,
6.Uchwalenie budżetu gminy na 2021r.,
7.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy,
8.Opracowanie planu pracy Rady Gminy Santok na 2021r.,
9.Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2021r.,
10.Podjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.

Plan Pracy Rady jest otwarty na inne zagadnienia, które wpłyną w ciągu roku.

Ilość sesji jak i tematyka posiedzeń mogą ulegać zmianie w zależności od potrzeb.

Rada wyraża swoją wolę w kwestii tematów ujętych w planie pracy na rok 2020 zgodnie z §15 Statutu 
Gminy Santok.

Przewodnicząca Rady 

Renata Nowosad 
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