
Plan pracy Rady Miejskiej w Ujeździe na 2020 rok 

 

Miesiąc Lp. Temat 
 

Styczeń 1. 
 
2. 
3. 
 
4. 
 
 

Opracowanie sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w roku 
2019 oraz planów pracy Komisji na 2020 rok. 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu Strzeleckiego. 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  
w gminie Ujazd za rok szkolny 2019/2020. 
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania zaliczonego do tytułu 
dłużnego. 
 

Luty 1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
 

Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na 
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza. 
Podjęcie uchwały w sprawie finansowania prac remontowo-konserwatorskich 
obiektów zabytkowych wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa 
Opolskiego.  
 

Marzec 1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
6. 
 

Przyjęcie od Burmistrza rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 
2019 rok.  
Przyjęcie z OPS sprawozdania z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej za 2019 rok oraz Programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie  w r. 2019. 
 Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  
w r. 2019. 
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostawy wody i odbioru ścieków  
dla Gminy Ujazd . 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII.295.2018 z dnia 
24 września 2018 . w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt  
w Domu Dziennego Pobytu w Niezdrowicach.  
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminy wyróżniania najlepszych 
absolwentów szkół Gminy Ujazd. 
 

Kwiecień 1. 
 
2. 
 
 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 
w Gminie Ujazd za 2019 rok.  
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Ujazd z Organizacjami Pozarządowymi za 2019 rok.  
 

Maj 1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 

Rozpatrzenie raportu Burmistrza o stanie gminy i podjęcie uchwały  
o udzieleniu wotum zaufania. 
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z wykonania budżetu  
oraz sprawozdań finansowych za 2019 rok.  
Przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla 
Burmistrza Ujazdu.  
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu.  
 
 



5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego część obszaru Strefy Aktywności 
Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice.  
 

Czerwiec 1.  
 
 
2. 
 
 

Uroczyste wręczenie stypendiów Burmistrza za szczególne wyniki  
w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne w roku szkolnym 2019/2020 
oraz nagród Rady Miejskiej najlepszym absolwentom.  
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  
w Gminie Ujazd na rok szkolny 2020/2021. 
 

Sierpień 1.  
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 

Zapoznanie się z raportem o stanie przygotowań do nowego roku szkolnego 
2020/2021. 
Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. 
oraz informacji o kształtowaniu się WPF i realizacji przedsięwzięć. 
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego część wsi Zimna Wódka i część wsi 
Sieroniowice.   
Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
za I półrocze 2020 r. 
 

Wrzesień 1. 
2. 

Opracowywanie wniosków do projektu budżetu na 2021 rok.  
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego część wsi Olszowa. 
   

Październik 1.  
 
2. 

Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 
2019/2020.  
Podjęcie uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych.  
 

Listopad 1. 
 
2. 
 
3. 
 

Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Ujazd 
z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.  
Podjęcie uchwał w sprawie podatku rolnego i podatku od środków 
transportowych.  
Przyjęcie projektu budżetu na 2021 rok. 

Grudzień 1. 
 
2. 
 
3. 
4. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych  
dla zakładu budżetowego. 
Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  
i Uzależnień  na 2021 r. 
Podjęcie uchwały w sprawie WPF na 2021 r. 
Podjęcie uchwały Budżetowej na 2021 r. 
 

 
 


