
UCHWAŁA NR XXIV/180/20 
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2021 r. 

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.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się plan sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2021 r., stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem 

 
 

Dariusz Zajdel 
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Załącznik  
do Uchwały Nr XXIV/180/20  

Rady Miejskiej w Zawadzkiem  
z dnia 21 grudnia 2020 r.   

 
Plan Sesji Rady Miejskiej na 2021 r. 

 
L.p. Tematyka sesji Termin sesji 
1. 1. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych 

i remontowych oraz poniesionych nakładach.  
2. Przyjęcie sprawozdań komisji z działalności w 2020 r.,  
planów pracy komisji problemowych oraz planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej na 2021 r. 
3. Informacja o opłatach za odbiór odpadów komunalnych                    
w zależności od przyjętego sposobu rozliczania. 
  

 
25 stycznia 2021 r.  

2. 1. Przyjęcie sprawozdania Komendanta Policji 
z działalności za 2020 r., w tym informacji o stanie porządku 
i bezpieczeństwa publicznego. 
2. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych 
i remontowych oraz poniesionych nakładach. 
  

 
22 lutego 2021 r.   

3. 1. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych 
i remontowych oraz poniesionych nakładach. 
2. Informacja o strukturze (ludzie, sprzęt) i działaniach 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Zawadzkie.  

  
29 marca 2021 r.  

4. 1. Ocena zasobów pomocy społecznej. 
2. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych 
i remontowych oraz poniesionych nakładach.  

26 kwietnia 2021 r.  

5. 1. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych 
i remontowych oraz poniesionych nakładach. 
  

 
24 maja 2021 r.  

7. 1. Rozpatrzenie raportu Burmistrza o stanie gminy.  
2.  Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania. 
2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
za 2020 r.  
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Zawadzkiego. 
4. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych 
i remontowych oraz poniesionych nakładach. 
  

 
28 czerwca 2021 r.     

8. 1. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych 
i remontowych oraz poniesionych nakładach. 
  

30 sierpnia 2021 r.   

9. 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 
2020 r.  
2. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych 
i remontowych oraz poniesionych nakładach.  

 
27 września 2021 r.  

10.  1. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych. 
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  
w gminie w roku szkolnym 2020/2021 
3. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych 
i remontowych oraz poniesionych nakładach.  

 
25 października 2021 r.                                                            

11. 1. Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2020 r.  
2. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych 
i remontowych oraz poniesionych nakładach. 

29 listopada 2021 r.  
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12. 1. Uchwalenie budżetu gminy na 2022 r.  
2. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych 
i remontowych oraz poniesionych nakładach. 
 

20 grudnia 2021 r.  

 
 

Uwagi. 
1. Każdorazowo w tygodniu poprzedzającym sesję odbędą się posiedzenia komisji problemowych:  

- poniedziałek,  godz. 15.00 – Komisja Budżetowo-Gospodarcza,  
- wtorek,  godz. 15.00 – Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki, 
- czwartek,  godz. 15.00 – Komisja Samorządności i Porządku Publicznego, 

za wyjątkiem miesięcy: czerwiec, wrzesień, grudzień, w których w poprzedzający sesję poniedziałek 
o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki, 
Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Samorządności i Porządku Publicznego.  

2. Sesje rozpoczynać się będą o godz. 14.00 w trybie stacjonarnym lub zdalnym. 
3. W przypadku konieczności przeprowadzenia sesji w trybie zdalnym w związku z wymogiem spełnienia 

przepisów związanych z przeciwdziałaniem skutkom epidemii zawiesza się przeprowadzenia posiedzeń 
poszczególnych komisji w trybie stacjonarnym. W tym przypadku przeprowadzi się wspólne posiedzenie 
trzech komisji w trybie zdalnym w poprzedzający poniedziałek sesję o godz. 15.00. 

4. Możliwe jest również odbywanie dodatkowych posiedzeń poszczególnych komisji w trybie stacjonarnym lub 
zdalnym na wniosek przewodniczącego komisji. 

5.  Komisja Rewizyjna kontrole będzie odbywać w trybie stacjonarnym.  
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