
UCHWAŁA NR 212/XXVII/2021 
RADY GMINY RADŁÓW 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2022 rok 

Na podstawie § 15 ust. 1 uchwały Nr 92/XIV/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Radłów (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 796 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy na rok 2022 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy Radłów 
 
 

Wilhelm Wengel 
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Załącznik do uchwały Nr 212/XXVII/2021 
Rady Gminy Radłów 
z dnia 29 grudnia 2021 r. 
 

PLAN PRACY RADY GMINY RADŁÓW NA 2022 ROK 

Lp. Tematyka sesyjna Termin 
realizacji 

1. 

1.Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz bilans potrzeb na rok 2022. 
2.Podsumowanie przebiegu zebrań wiejskich. 
3.Podsumowanie przebiegu zebrań w jednostkach OSP. 
4.Sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowych za 2021 rok. 
5.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii za 2021 rok. 
6.Ocena prac przygotowawczych do realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2022. 
7.Informacja o zastosowanych ulgach, odroczeniach i umorzeniach w podatkach w 2021 roku. 
8.Sprawy bieżące.  

I kwartał 
2022 

2. 

1.Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2021.  
2.Sprawozdanie z realizacji uchwał przyjętych przez Radę Gminy w 2021 roku.  
3.Przyjęcie raportu o stanie gminy. 
4.Informacja o stanie mienia komunalnego. 
5.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy. 
6.Działalność GOPS, GOK, GBP, szkół i przedszkoli w czasie zagrożenia epidemiologicznego 
COVID-19. 
7.Sprawy bieżące.  

II kwartał 
2022 

3. 

1.Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2022 roku. 
2.Ocena przebiegu prac inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2022. 
3.Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok 2021. 
4.Analiza realizacji umowy na odbiór odpadów komunalnych w gminie.  
5.Stan nawierzchni i oznakowania dróg. 
6.Analiza oświadczeń majątkowych. 
7.Sprawy bieżące.  

III kwartał 
2022 

4. 

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. 
2. Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2023. 
3. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2023. 
4. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2023. 
5. Przyjęcie gminnego programu współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi. 
6. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na rok 2023. 
7. Sprawy bieżące. 

IV kwartał 
2022 

Niezależnie od wyżej wymienionych zagadnień przedmiotem pracy Rady Gminy Radłów mogą być inne 
sprawy, które należą do wyłącznej właściwości rady gminy, bądź pozostają w zakresie działania gminy, o ile 
ustawy nie stanowią inaczej. 

Plan pracy może być uzupełniany o punkty wynikające z bieżącej pracy organów gminy, jak również mogą 
być zwoływane dodatkowe sesje. 
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