
UCHWAŁA NR XXVI/.../21 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Gminy Gorzyce 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 ze zm), w związku z § 7 ust. 1 Statutu Gminy Gorzyce przyjętego uchwałą Nr XXII/196/20 Rady 
Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2020 r. (Dz. Urz. woj. śląskiego z 2020 r., poz. 7134), uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Przyjąć Plan pracy Rady Gminy Gorzyce na 2021 r. w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Gminy Gorzyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/.../21 

Rady Gminy Gorzyce 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Plan Pracy Rady Gminy Gorzyce na 2021 r. 

Rada Gminy Gorzyce w 2021 r. planuje zwołanie sesji o następującej tematyce: 

styczeń 

•podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce 
na rok 2021 

•uchwalenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gorzyce na lata 2021 – 2030 

•uchwalenie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2021 - 2025 

•przyjęcie planów pracy Komisji Rady na 2021 r. 

•uchwalenie Planu pracy Rady Gminy Gorzyce na 2021 r. 

luty 

•przyjęcie podsumowania rocznego z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających 
azbest na terenie Gminy Gorzyce” za 2020 r. 

•podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gorzycach 

•podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Turzy ŚL. 

•uchwalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce, a także 
określenia granic ich obwodów 

•uchwalenie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gorzyce 

marzec 

•przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020 r. 

•przyjęcie raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r. 

•przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 
2020 r. 

•uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Gorzyce w 2021 r. 

•uchwalenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gorzyce 

kwiecień 

•przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami 
pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 r. 

•przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej 

•podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy 
Gorzyce w 2020 r. 

•przyjęcie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzyce na lata 2021 – 
2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028 

•przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2019 – 2020 
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czerwiec 

•debata nad raportem o stanie gminy za 2020 r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Gorzyce wotum zaufania 

•rozpatrzenie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2020 r. i podjęcie uchwały w sprawie 
absolutorium dla Wójta Gminy Gorzyce 

wrzesień 

•przyjęcie informacji o realizacji budżetu Gminy Gorzyce w I półroczu 2021 r. 

październik 

•uchwalenie Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2022 r. 

listopad 

•uchwalenie stawek podatków i opłat na 2022 r. 

•uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce 

•przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Gorzyce w roku szkolnym 
2020/2021 

grudzień 

•uchwalenie budżetu Gminy Gorzyce na 2022 r. oraz uchwał okołobudżetowych 

•uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce do 2030 r.
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