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Projekt 

 

z dnia  20 grudnia 2019 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie  przyjęcia harmonogramu sesji Rady Gminy Hyżne na 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.) oraz § 30 Statutu Gminy Hyżne zatwierdzonego uchwałą Nr XLVI/319/18 Rady Gminy 

Hyżne z dnia 18 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podkr. z 2018 r. poz. 4696 z późn. zm.) Rada Gminy 

postanawia, co następuje: 

§ 1. Uchwala się harmonogram sesji Rady Gminy Hyżne na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Rada może na bieżąco dokonywać zmian i uzupełnień w harmonogramie sesji. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Hyżne. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Hyżne 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Harmonogram sesji Rady Gminy Hyżne na 2020 rok 

Miesiąc Harmonogram pracy rady gminy 

Styczeń 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 

Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Luty  

Marzec 1. Sprawozdanie Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Hyżnem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii za rok poprzedni. 

2. Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego za rok poprzedni 

(31.03.). 

3. Informacja z obrotu nieruchomościami za rok poprzedni. 

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Hyżne (31.03.). 

Kwiecień 1. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę 

lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej (30.04.). 

Maj 1. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Hyżne 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za rok poprzedni (31.05.). 

Czerwiec 1. Raport o stanie gminy i debata. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

z wykonania budżetu gminy wraz ze sprawozdaniem finansowym. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Hyżne 

z tytułu wykonania budżetu. 

Lipiec  

Sierpień  

Wrzesień 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego za pierwsze półrocze. 

2. Wręczenie stypendium. 

Październik 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy 

Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

2. Podjęcie uchwał dotyczących podatków. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych dotacji 

przedmiotowych. 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie ewentualnej dopłaty do wszystkich taryfowych 

grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Rzeszów 

w zakresie refundowania wydatków ponoszonych w zakresie obsługi osób 

nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień. 

6. Analiza oświadczeń majątkowych. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 

w tym o wynikach egzaminu ósmoklasistów i nadzoru pedagogicznego 

(31.10.). 

Listopad  

Grudzień 1. Podjęcie Uchwały Budżetowej na 2021 rok. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2021-2033. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z § 30 Statutu Gminy Hyżne zatwierdzonego uchwałą Nr XLVI/319/18 Rady Gminy Hyżne z dnia 

18 października 2018 r. Przewodniczący Rady może przedłożyć Radzie Gminy harmonogram sesji na rok 

kalendarzowy, zawierający przewidywane tematy lub krótkie opisy przedmiotów sesji. Harmonogram nie jest 

wiążący. 


