
UCHWAŁA Nr XXIII/147/20 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 28 stycznia 2020  r. 

 

 

w sprawie Planu pracy Rady Gminy Chełmża w 2020 r. 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Plan pracy Rady Gminy Chełmża w 2020 r. Plan pracy stanowi 

załącznik do uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik 

do uchwały XXIII/147/20 

Rady Gminy Chełmża 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

 

PLAN PRACY RADY GMINY CHEŁMŻA W 2020 r. 

 

Lp. 
Termin 

sesji 
Przewidywany temat obrad 

1.  styczeń 
1. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy Chełmża na 2020 r. 

2. Uchwalenie planów pracy Komisji Rady na 2020 r. 

2.  luty 

1. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu 

Współpracy w 2019 r. z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

2. Informacja dotycząca funkcjonowania Gminnej 

Spółki Wodnej. 

3. Informacja na temat działalności Izby Rolniczej - 

spotkanie z delegatami. 

4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem  Kierownika GOPS 

z realizacji  zadań  w  zakresie pomocy społecznej 

w 2019 r. 

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu 

Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ofiar 

Przemocy w rodzinie na terenie Gminy Chełmża. 

6. Sprawy oświaty. 

3.  marzec 

1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem dyrektora Biblioteki 

Samorządowej w Zelgnie z działalności jednostki 

w 2019 r. 

2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Biblioteki   

Samorządowej w Zelgnie za 2019 r.  

3. Zapoznanie się z informacją w sprawie planu działania 

Biblioteki Samorządowej w Zelgnie na 2020 r. 

4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem dyrektora CIK 

z działalności  jednostki w 2019 r. 

5. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania rocznego 

planu działania CIK za 2019 r.  

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego CIK 

za 2019 r.  

7. Zatwierdzenie rocznego planu działania CIK na 2020 r. 

8. Zapoznanie się z sprawozdaniem rzeczowym i 

finansowym z działalności GKRPA i PN w 2019 r. oraz 

planem pracy tej komisji na 2020 r. 

9. Zapoznanie się z informacją Kierownika GKOŚ 

dotyczącą funkcjonowania zbiórki odpadów 

komunalnych. 

4.  kwiecień 

1. Przedstawienie informacji o stanie zatrudnienia 

i bezrobocia na terenie Gminy Chełmża oraz programów 

dotyczących aktywizacji zatrudnienia. 

2. Zapoznanie się z informacją w sprawie działalności 



Zakładu Usług Komunalnych WODKAN Spółka z o.o. 

w Nowej Chełmży. 

3. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa 

publicznego w Gminie Chełmża za 2019 r. 

4. Rekomendacja dla Oceny zasobów pomocy społecznej 

Gminy Chełmża za 2019 r. 

 

5.  maj 

1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SPOZ 

w Zelgnie za 2019 r.   

2. Zapoznanie się z planem finansowym SPOZ 

w Zelgnie na 2020 r. oraz oceną sytuacji 

ekonomiczno-finansowej. 

3. Informacja na temat funkcjonowania Ochotniczych 

Straży Pożarnych w 2019 r. oraz PSP. 

4. Uczczenie XXX rocznicy Samorządu.  

6.  czerwiec 

1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy, debata 

oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu. 

2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  

za 2019 r. i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Chełmża.  

7.  wrzesień 

1. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu 

za I półrocze 2020 r. 

2. Zapoznanie się z informacją na temat sprzedaży mienia 

komunalnego w I-półroczu 2020 r. 

8.  październik 

1. Informacja na temat założeń do projektu budżetu 
Gminy na 2021 r. 

2. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań 
oświatowych za poprzedni rok szkolny w tym 
o wynikach sprawdzianów i egzaminów.  

3. Informacja o złożonych oświadczeniach 
majątkowych. 

9.  listopad 

1. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych 

na 2021 r. 

2. Uchwalenie programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

3. Uchwalenie gminnych programów profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii. 

10.  grudzień 1. Uchwalenie budżetu Gminy Chełmża na 2021 r. 

Uwaga! Jest to propozycja ramowego planu pracy Rady Gminy.  

Plan ten może być modyfikowany i uzupełniany w zależności od bieżących potrzeb 

i sytuacji w trakcie  2020 r. 


