
UCHWAŁA NR XXI/154/20
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na 2020 rok

Na podstawie § 22 ust. 1 i § 23 Statutu Gminy i Miasta Nowogrodziec przyjętego uchwałą nr LIX/394/18 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 18 października 2018 r. Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co 
następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na 2020 rok, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się, iż zwyczajne sesje Rady Miejskiej odbywać się będą na ostatnim tygodniu miesiąca.

2. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Miejskiej może zwołać sesję w innym terminie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Konrad Izydorczyk
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Załącznik do uchwały Nr XXI/154/20

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 9 marca 2020 r.

Lp. Termin Tematyka obrad

1. styczeń-marzec

·Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez gminę za rok 2019.
·Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami 
pozarządowymi za rok 2019.
·Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii za rok 2019. 

2. kwiecień-czerwiec 

·Ocena stanu utrzymania czystości, porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie gminy.
·Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowogrodźcu za rok 2019 (w tym przedstawienie 
potrzeb w zakresie pomocy społecznej) oraz sprawozdanie z realizacji 
zadań z zakresu wspierania rodziny i informacja na temat potrzeb 
związanych z realizacją zadań. 
·Ocena wykonania budżetu za rok 2019.
·Raport o stanie gminy za rok 2019.
·Wotum zaufania dla Burmistrza Nowogrodźca.
·Absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca.

3. lipiec-wrzesień

·Stopień realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych w budżecie na 
2020 rok.
·Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec 
za I półrocze 2020 r.

4. październik-grudzień

·Przyjęcie uchwał w sprawie podatków lokalnych na rok 2021.
·Uchwalenie programów: Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021, współpracy 
z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.
·Uchwalenie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2021 rok.
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