UCHWAŁA NR XVI/257/2020
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Toszku na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z § 46 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy Toszek stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr XL/328/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego
z 2017 r. poz. 6521 z późn. zm.)
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej w Toszku na rok 2020 w brzmieniu
załącznik do niniejszej uchwały.

stanowiącym

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Toszku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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Załącznik do uchwały Nr XVI/257/2020
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 28 stycznia 2020 r.

Plan pracy Rady Miejskiej w Toszku na rok 2020

Termin

I
kwartał

II
kwartał

III
kwartał

IV
kwartał

Tematyka posiedzeń
1. Sprawozdania z prac Komisji za rok 2019
2. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej i planów pracy Komisji stałych
Rady Miejskiej na rok 2020
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach
z oceny stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w Powiecie
Gliwickim za rok 2019
4. Analiza umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz ustalenie opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy
Toszek oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty
5. Opracowanie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Toszek
6. Omówienie przedłożonych projektów uchwał
1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za rok 2019 oraz informacji z działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za rok 2019
oraz analiza stopnia wykorzystania
przyznanych środków tym organizacjom
3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku
za rok 2019
4. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
za rok 2019
5. Raport o stanie Gminy Toszek za rok 2019
6. Wotum zaufania dla Burmistrza Toszka
7. Absolutorium z wykonania budżetu Gminy za rok 2019
8. Omówienie przedłożonych projektów uchwał
1. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych w Gminie Toszek
do nowego roku szkolnego 2020/2021
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za I półrocze 2020
3. Informacja o planowanych inwestycjach w Gminie Toszek oraz informacja
o poziomie zaawansowania inwestycji realizowanych w roku 2020
4. Omówienie przedłożonych projektów uchwał
1. Analiza projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2021
2. Informacja Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek o stanie realizacji
zadań oświatowych w Gminie Toszek w roku szkolnym 2019/2020
3. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy Komisji stałych
Rady Miejskiej na rok 2021
4. Omówienie przedłożonych projektów uchwał

Tematyka i terminy posiedzeń mogą ulec zmianie oraz rozszerzeniu o inne tematy
zaproponowane przez Radnych Rady Miejskiej w Toszku i Burmistrza Toszka oraz sprawy
bieżące.
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Uzasadnienie
Rada Miejska obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do
jej kompetencji, określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm., dalej: "u.s.g.") oraz w innych ustawach, a także w
przepisach wydawanych na ich podstawie.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 u.s.g. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością
potrzebną do wykonania zadań, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Z kolei zgodnie z
postanowieniami statutowymi sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy
Rady, a także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie. Sesje
nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w art. 20 ust. 3 u.s.g.
Mając na uwadze postanowienia § 46 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy Toszek Rada Miejska
w Toszku działa zgodnie z planem pracy, uchwalonym na pierwszej sesji w roku objętym
planem, tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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