
UCHWAŁA NR XXVI/231/21 
RADY GMINY DĄBROWA 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa 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; 
zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dąbrowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Konopa 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/231/21 

Rady Gminy Dąbrowa 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

RAMOWY PLAN  PRACY 
Rady Gminy Dąbrowa na rok 2020 

Lp. Termin 
sesji Podstawowa tematyka Komisje 

opiniujące 

1. I kwartał 

1. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2021 rok – styczeń. 
2. Zatwierdzenie planów pracy Komisji rady Gminy na 2021 r. – styczeń. 
3. Omówienie sprawozdania z działalności stałych komisji rady za rok 2020 - 
styczeń 
4. Wysłuchanie i dyskusja nad: 
a) informacją z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy Dąbrowa za 2020 r. – luty, 
b) informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dąbrowa 
za 2020 rok – luty,  
c) informacją z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 
2020 rok – marzec, 
d) informacją z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2020 r. – 
marzec. 
5. Posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji 
Spraw Samorządowych w sprawie analizy i przedstawienia Radzie Gminy opinii 
w zakresie powierzenia dodatkowych uprawnień Wójtowi Gminy Dąbrowa 
w obszarze ustalania opłat - I kwartał 

wszystkie 
wszystkie 
wszystkie 
 
 
wszystkie 
 
 
wszystkie 
 
wszystkie 
 
wszystkie 
 
Komisja 
BiRG 
Komisja 
SO 

2. II 
kwartał 

1. Złożenie oświadczeń majątkowych radnych na dzień 31.12.2020 r. – do 
30 kwietnia. 
2. Wysłuchanie i dyskusja nad: 
a) sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresie wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci  
i młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa w 2019 r. (GZ LZS, Stowarzyszenie 
Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa, Opolski Klub 
Taekwondo, Akademia „Tygrysek”) – kwiecień. 
b) realizacją programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za rok 2020 – kwiecień. 
3. Wysłuchanie wójta gminy Dąbrowa i publiczna debata (chętni) nad Raportem 
o stanie gminy za 2019 r. – maj. 
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 i udzielenie absolutorium - maj. 
5. Zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu gminy Dąbrowa za 2020 r. – maj. 
6. Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 
sytuacji społecznej i demograficznej - czerwiec. 

wszystkie 
 
 
wszystkie 
 
 
 
 
wszystkie 
 
 
wszystkie 
 
wszystkie 
 
wszystkie 
wszystkie 

3. III 
kwartał 

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku 2021 – wrzesień. 
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 – 
wrzesień. 
3. Przerwa wakacyjna. Zebrania Rady Gminy wg. potrzeb. Zebrania Komisji Rady 
Gminy wg planów pracy poszczególnych komisji – lipiec, sierpień. 

wszystkie 
 
wszystkie 
 
wszystkie 
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4. IV 
kwartał 

1. Informacja o analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i 
urzędników do tego zobowiązanych – październik. 
2. Przyjęcie programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2022 – listopad. 
3. Wspólne posiedzenie Komisju Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w sprawie 
rekomendacji stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 rok. 
4. Omówienie i uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 rok – 
listopad. 
5. Przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej - grudzień. 
6. Uchwalenie budżetu gminy na 2022 r. – grudzień. 
6. Uchwalenie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dla Gminy Dąbrowa na 2022 r. – grudzień. 
7. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2022 r. – grudzień. 
8. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2022 r. – grudzień. 

wszystkie 
 
wszystkie 
 
 
Komisja 
Budżetu 
wszystkie 
 
wszystkie 
wszystkie 
wszystkie 
 
wszystkie 
wszystkie 

  

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Konopa 
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