
UCHWAŁA NR XXXIV/252/2021 
RADY GMINY LUBRZA 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

w sprawie  ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2022r. 

Na podstawie § 30 ust. 2 Statutu Gminy Lubrza, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/261/2018 Rady Gminy 
Lubrza z dnia 31 października 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza (Dz. Urzęd. Woj. 
Opolskiego z 2018r. poz. 3041, 3611, z 2020r. poz. 1294) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się plan pracy Rady na 2022r. z następującą tematyką : 

Termin Tematyka 

luty 

1.Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego – spotkanie z Komendantem Powiatowym Straży 
Pożarnej. 
2.Stan bezpieczeństwa publicznego – spotkanie z komendantem Powiatowym Policji. 
3.Informacja na temat aktualnej sytuacji pandemicznej wywołanej przez koronawirusa 
COVID-19 oraz działań w obszarze bezpieczeństwa mieszkańców. 
4.Sprawozdanie z prac stałych Komisji Rady Gminy za rok 2021r. 

marzec 
1.Spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Prudniku ( stan dróg 
powiatowych, znajdujących się na terenie gminy Lubrza) .  
2.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021. 

kwiecień 

1.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021. 
2.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 
2021. 

czerwiec 

1.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2021r. wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021r. 
2.Raport o stanie gminy za rok 2021. 
3.Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 

wrzesień 

1.Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie Nadzór Wodny 
w Prudniku – stan cieków wodnych na ternie gminy Lubrza realizacja zadań w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej w roku 2022. 
2.Formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy. 
3.Informacja  na temat stanu przygotowania sprzętu do zimowego utrzymania dróg gminnych 
( ZGKiM w Lubrzy). 

październik 

1.Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy 
oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia. 
2.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 
2021/2022 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 

listopad 
1.Funkcjonowanie zbiorowego transportu publicznego na terenie gminy Lubrza 
2.Spotkanie z prezesem firmy OZE Prężynka Sp. z o.o. – stan zaawansowania prac związanych 
z budową biogazowi. 

grudzień 1. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2023. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: AE396725-7242-4433-A2F4-290C86BC7861. Podpisany Strona 1



§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Czesława Antoszczyszyn 
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