
UCHWAŁA NR XXIV/146/21 
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Stary Lubotyń oraz planów pracy komisji Rady 
Gminy na rok 2021. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Stary Lubotyń oraz plany pracy komisji Rady Gminy na rok 
2021, jak w załącznikach do niniejszej uchwały: 

1) plan pracy Rady Gminy Stary Lubotyń - załącznik nr 1; 

2) plan pracy Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 2; 

3) plan pracy Komisji skarg, wniosków i petycji - załącznik nr 3; 

4) plan pracy stałych komisji Rady Gminy - załącznik nr 4. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Przewodniczącym 
poszczególnych komisji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Janusz Legacki 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/146/21 

Rady Gminy Stary Lubotyń 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

Plan pracy Rady Gminy Stary Lubotyń  na rok 2021 

TERMIN TEMATYKA POSIEDZENIA 
MARZEC - informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Stary Lubotyń. 

KWIECIEŃ - sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w 2020 r. 
- Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
w 2020 r. 

CZERWIEC - rozpatrzenie Raportu o stanie gminy za 2020 r., 
- zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 r., 
sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją 
o stanie mienia komunalnego i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta 
Gminy. 

WRZESIEŃ - informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. 

PAŹDZIERNIK - informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych oraz właściwych 
pracowników, 
- sprawozdanie z zadań oświatowych. 

LISTOPAD - uchwalenie stawek podatkowych na 2022 r. 

GRUDZIEŃ - przyjęcie budżetu gminy na 2022 rok. 

Ponadto Sesje Rady Gminy mogą być zwoływane w miarę potrzeb na wniosek Wójta Gminy  lub grupy 
radnych.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/146/21 

Rady Gminy Stary Lubotyń 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Lubotyń na 2021 r. 

TERMIN TEMATYKA 
KWIECIEŃ - Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r. 
MAJ - praca nad absolutorium dla Wójta Gminy 

CZERWIEC -przygotowanie wniosku absolutoryjnego dla Wójta Gminy 
WRZESIEŃ - przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. 

PAŹDZIERNIK - analiza realizacji zadań inwestycyjnych. 
CAŁY ROK Kontrole zlecone przez Rade Gminy Stary Lubotyń o charakterze doraźnym. 

Ponadto posiedzenia komisji mogą być zwoływane w miarę potrzeb na wniosek Przewodniczącego Rady 
Gminy i Przewodniczącego Komisji.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/146/21 

Rady Gminy Stary Lubotyń 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

Plan pracy Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Stary Lubotyń na 2021 r. 

TERMIN TEMATYKA 
CAŁY ROK - przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji zgodnie 

z obowiązującym stanem prawnym, 
- prowadzenie dokumentacji prowadzonych skarg i rozpatrywanych wniosków 

CAŁY ROK - opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy, 

Ponadto posiedzenia komisji mogą być zwoływane w miarę potrzeb na wniosek Przewodniczącego Rady 
Gminy i Przewodniczącego Komisji.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/146/21 

Rady Gminy Stary Lubotyń 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

Plan pracy stałych komisji Rady Gminy Stary Lubotyń na 2021 r. 

TERMIN TEMATYKA POSIEDZENIA 
KWIECIEŃ - zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2020 r. 

CZERWIEC - rozpatrzenie Raportu o stanie gminy za 2020 r., 
- zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 r., 
sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją 
o stanie mienia komunalnego i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta 
Gminy. 

WRZESIEŃ - przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. 

LISTOPAD - zaopiniowanie stawek podatkowych na 2022 r. 

Ponadto posiedzenia komisji mogą być zwoływane w miarę potrzeb na wniosek Przewodniczącego Rady 
Gminy i Przewodniczących Komisji.
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