UCHWAŁA NR XII.108.2019
RADY GMINY LEGNICKIE POLE
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Legnickie Pole na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 ze zm.) oraz § 26 ust. 3 załącznika do uchwały Nr XXXII/218/2002 Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 4 września 2002r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Legnickie Pole (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2002 r.
Nr 220, poz. 3014) zmienionej: Uchwałą nr XLIV.305.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia
18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Legnickie Pole (Dz.
Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 5236), uchwala się co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Legnickie Pole na 2020 rok w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Legnickie Pole.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Legnickie Pole
Dariusz Szczerba
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Załącznik do uchwały Nr XII.108.2019
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 20 grudnia 2019 r.
Plan pracy Rady Gminy Legnickie Pole na rok 2020
STYCZEŃ
- Zmiana uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku.
- Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za rok 2019.
- Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Legnickie Pole w 2019 roku.
LUTY
- Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2019.
- Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2019.
- Zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu za 2019 rok.
MARZEC
- Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019.
- Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Legnickie Pole za rok
2019.
- Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Legnickie Pole w roku 2020.
- Zmiana uchwały w sprawie określenie szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla
uzdolnionych uczniów.
- Zmiana uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Legnickie Pole.
- Zmiany w budżecie gminy na 2020 r.
KWIECIEŃ
- Sprawozdanie - Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
- Sprawozdanie z działalności Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu za 2019 rok.
- Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu za 2019 r.
- Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 .04.2003 r.
- Ustalenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
MAJ
- Sprawozdanie z Karty Dużej Rodziny za rok 2019.
- Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
CZERWIEC
- Raport o stanie Gminy.
- Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu za rok 2019.
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 r.
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- Absolutorium dla Wójta Gminy.
- Zmiany w budżecie gminy na 2020 r.
- Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2027.
- Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole.
- Zmiana uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
WRZESIEŃ
- Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r.
- Zmiany w budżecie Gminy na 2020 r.
PAŹDZIERNIK
- Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
- Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Legnickie Pole.
- Przedstawienie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Legnicy o liczbie skazanych i informacji o podmiotach
Gminy Legnickie Pole obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonania pracy na 2021 rok.
- Zmiany w budżecie Gminy na 2020 r.
LISTOPAD
- Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
- Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych oraz stawki podatku rolnego na 2021 r.
- Zmiany w budżecie Gminy na 2020 r.
- Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
GRUDZIEŃ
- Uchwała w sprawie ustanowienia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2021.
- Zmiany w budżecie Gminy na 2020 r.
- Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Legnickie Pole na 2021 rok.
- Przyjęcie budżetu gminy na 2021 rok.
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