
UCHWAŁA NR XXXVI/262/21 
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Byczynie na 2021  r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z póżn.zm.) w związku z §  14  ust. 2 pkt. 7 Statutu Gminy 
Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016r. poz. 996)  Rada Miejska w Byczynie uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  Zatwierdza się do realizacji plan pracy Rady Miejskiej w Byczynie - stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej  w Byczynie.   

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Byczynie 

 
 

Urszula Bilińska 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVI/262/21 

Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

Plan pracy Rady Miejskiej w Byczynie na 2021 rok 

Lp. Termin 
realizacji 

Tematyka Odpowiedzialny 

1. styczeń I.Opracowanie planu pracy Rady 
i planów pracy stałych komisji Rady. 
II.Podjęcie uchwał, w tym: 
1.W sprawie przyjęcia sprawozdań z: 
a)działalności komisji stałych Rady Miejskiej 
w roku 2020. 
b)pracy Rady Miejskiej w roku 2020. 
2.W sprawie zatwierdzenia: 
a)planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej 
w roku 2021. 
b)planu pracy Rady Miejskiej w roku 2021. 

Przewodnicząca 
Rady 
Przewodniczący 
komisji stałych Rady 

2. luty I.Funkcjonowanie oświaty w latach 2021-2023. 
II.Podjęcie uchwał. 

Burmistrz 
Przewodnicząca 
Rady 

3. marzec I.Analiza i ocena realizacji zadań w zakresie 
dostarczania wody i kanalizacji (wizyta studyjna 
– Hydrokom…). Plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w 
latach 2021-2023. 
II.Podjęcie uchwał, w tym w sprawie: 
1.przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Byczyna na rok 2019 i 2020 
2.przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań 
Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna za 
2020 r. 
3.przyjęcia sprawozdania z działalności zespołu 
interdyscyplinarnego za 2020 rok. 

Burmistrz 
Przewodnicząca 
Rady 
Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej 
 

 kwiecień I.Analiza i ocena systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Działania planowane w 
latach 2021-2023. 
II.Działania CISPOLu  w zakresie 
zagospodarowania terenów zielonych. 
III.Podjęcie uchwał, w tym, w sprawie: 
1.przyjęcia sprawozdania resortowego Centrum 
Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach za 
2020 rok. 
2.przyjęcia sprawozdania z realizacji założeń 
Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie 
Byczyna 
3.przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Byczyna na lata 
2017-2020 

Burmistrz 
Przewodnicząca 
Rady 
Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej 

 maj I.Przedstawienie Raportu o stanie gminy za 
2020 rok. 
II.Organizacja letniego wypoczynku. Stan 
przygotowania bazy; zamierzenia organizacyjne 

Burmistrz 
Przewodnicząca 
Rady 
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III. 
IV.Podjęcie uchwał, w tym w sprawie: 
1.przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii 
Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015 -2020 
2.przyjęcia sprawozdania z realizacji Lokalnego 
Programu Rewitalizacji miasta i gminy 
Byczyna na lata 2017 – 2020. 

 czerwiec I.Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Byczyna 
za 2020 rok. 
II.Ocena sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy Byczyna za 2020 rok. 
1.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 
Byczyna za 2020 rok.  
2.Sprawozdanie finansowe gminy Byczyna za 
rok 2020. 
3.Opinie stałych komisji Rady Miejskiej 
III.Rozpatrzenie wniosku w sprawie 
absolutorium dla Burmistrza 
1.Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu o przedłożonym przez Burmistrza 
Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu 
gminy Byczyna za 2020 rok. 
2.Przedstawienie informacji o stanie mienia 
gminy Byczyna 
3.Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej 
w sprawie udzielenia absolutorium dla 
Burmistrza Byczyny  
4.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym przez 
Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny. 
IV.Podjęcie uchwał, w tym, w sprawie: 
1.udzielenia Burmistrzowi Byczyny wotum 
zaufania 
2.zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 
budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym 
gminy Byczyna  
3.udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny 
z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, 
4.zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu 
gminy Byczyna,  
5.przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego 
Programu Współpracy Gminy Byczyna z 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w roku 2020. 

Burmistrz 
Przewodnicząca 
Rady 
 
 
Przewodniczący 
komisji stałych 
 
 
 
Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej 
 
 
 
 

 lipiec Przerwa urlopowa 
Podejmowanie bieżących uchwał Rady Miejskiej 
(według potrzeb). 

 

 sierpień I.Analiza wykonania budżetu gminy za I 
półrocze 2021 roku. 
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Opolu o przedłożonej przez Burmistrza Byczyny 
informacji o przebiegu wykonania budżetu 
gminy  za I półrocze 2021 roku.  
II.Szczegółowa analiza budżetu i WPF pod 
względem priorytetów wydatkowych i 
możliwości wystąpienia ryzyka ich wykonania; 
wypracowanie działań w przypadku wystąpienia 

Burmistrz 
Przewodnicząca 
Rady 
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sytuacji nieprzewidzianych. 
III.Ocena przygotowań placówek oświatowych 
do nowego roku szkolnego 2021/2022.  
IV.Podjęcie uchwał, w tym w sprawie: 
Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania 
budżetu gminy za I półrocze 2021 roku. 

 wrzesień I.Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego 
(ocena wykorzystania dostępnych środków, 
wyposażenia; analiza i ocena potrzeb w tym 
zakresie w latach 2021-2023). 
 
II.Stan realizacji inwestycji założonych w 
budżecie na 2021 r. Ocena inwestycji 
planowanych w latach 2021-2023  pod 
względem celowości, zasadności.  
III.Podjęcie uchwał 

Burmistrz 
Przewodnicząca 
Rady 
Komendant 
powiatowy policji  
Prezes Zarządu 
oddziału gminnego 
OSP 
 
Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej 

 październik I.Ocena zasobów pomocy społecznej (w tym) 
Informacja o realizowanych w roku 2021 
programach. 
II.Podjęcie uchwał, w tym w sprawie: 
1.przyjęcia sprawozdania z realizacji 
Wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w 
domu na lata 2019-2023” za rok 2020 
2.przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-
2021 za rok 2020 
3.przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu 
„Gmina Byczyna dla Rodziny i Seniora” na lata 
2018 – 2020 

Burmistrz 
Przewodnicząca 
Rady 

 listopad I.Informacja o stanie realizacji zadań 
oświatowych Gminy Byczyna za rok szkolny 
2019/2020. 
II.Informacja na temat złożonych przez 
Radnych, Burmistrza i pracowników gminy 
oświadczeń majątkowych.  
III.Analiza projektu budżetu gminy na 2022 rok 
i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Byczyna na lata 2022-2034 oraz złożonych do 
budżetu na 2022 wniosków.  
IV.Podjęcie uchwał. 

Burmistrz 
Przewodnicząca 
Rady 

 grudzień I. Podjęcie uchwał, w tym, w sprawie: 
1.Uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok i 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Byczyna na lata 2022-2034 
2.przyjęcia sprawozdań z: 
a)działalności komisji stałych Rady Miejskiej w 
roku 2021. 
b)pracy Rady Miejskiej w roku 2021. 
3.Zatwierdzenia: 
a)planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w 
roku 2022. 
b)planu pracy Rady Miejskiej w roku 2022. 

Burmistrz 
Przewodnicząca 
Rady 
Przewodniczący 
komisji stałych Rady 

W planie ujęte zostało przyjęcie sprawozdań resortowych, wynikających z zapisów 
ustawowych i tych, których kontynuacja z lat poprzednich w roku 2020 miała miejsce. Termin 
ich rozpatrzenia  może ulec zmianie.
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