
 

UCHWAŁA Nr……………. 

RADY GMINY ŻARNÓW 

z dnia …………… 

 

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2022 rok 

 

        

      Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) Rada Gminy Żarnów uchwala się, co następuje: 

§1. Zatwierdza się plany pracy Rady Gminy Żarnów w brzmieniu stanowiącym załącznik  

nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.  

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  

w Urzędzie Gminy w Żarnowie.  

 

 



Załącznik Nr 1  

do  
Rady Gminy Żarnów 

z dnia  

 

PLAN  

PRACY RADY GMINY ŻARNÓW NA 2022 ROK 

 

Termin Tematyka 

I kwartał 

1. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji w roku 2021. 

2. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku. 

3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok oraz 

potrzeby związane z realizacją zadań w Gminie Żarnów. 

4. Przyjęcie informacji z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy za 2021 rok. 

II kwartał 

1. Przyjęcie informacji z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Żarnowie. 

2. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok. 

3. Przyjęcie planu pracy jednostek oświatowych na rok szkolny 2021/2022. 

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok i absolutorium dla Wójta. 

5. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku. 

III kwartał 

1. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 rok. 

2. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 

2021/2022. 

3. Przyjęcie informacji o działalności organizacji i stowarzyszeń działających na 

terenie gminy. 

4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku. 

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022. 

Analiza wyników sprawdzianów w szkołach podstawowych.  

IV kwartał 

1. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych przez Wójta Gminy 

pracowników urzędu oraz radnych. 

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 –

analiza wyników sprawdzianów w szkołach podstawowych. 

3. Opracowanie założeń do budżetu gminy na 2023 rok. 

4. Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 rok. 

5. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2023 rok. 

6. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2023 rok. 

7. Uchwalenie budżetu Gminy Żarnów na rok następny. 

Cały Rok Inne czynności kontrolne i opiniodawcze wynikające z bieżących potrzeb zlecone 

przez Radę Gminy. 

 


