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UCHWAŁA NR XXVIII/160/2021 

RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE 

z 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2021 rok 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz §63 Statutu Gminy Golina przyjętego 

uchwałą nr LXII/338/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 15 listopada 2018 r.  

Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się ramowy plan pracy Rady Miejskiej w Golinie na 2021 rok, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Wojciech Wojdyński 
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        Załącznik do uchwały nr XXVIII/160/2021 

         Rady Miejskiej w Golinie  

                            z 28 stycznia 2021 r.  

RAMOWY PLAN PRACY 

RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE  

NA 2021 ROK 

Lp. Termin Tematyka 

1. 
I kwartał 2021 

roku 

1.Przyjęcie ramowego planu pracy rady oraz planu pracy komisji rewizyjnej.  

2.Przedstawienie sprawozdań komisji stałych z działalności w 2020 roku.  

3.Informacja ZUW w Koninie dotycząca realizacji inwestycji w 2020 r. i 2021 r. oraz następnych 

latach odnośnie: 

- budowy kanalizacji sanitarnej,  

- przebudowy hydroforni we Węglewie, 

- budowy międzygminnego schroniska dla zwierząt 

oraz obecna ocena dostarczania wody i odbioru ścieków.   

4.Analiza gospodarowania odbioru i utylizowania odpadów komunalnych za 2020 rok i plan na 

2021 rok. 

5.Zapoznanie się z sytuacją placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. 

6.Omówienie współpracy ze Starostwem Powiatowym w 2021 roku. 

7.Przedstawienie projektów inwestycji w trakcie realizacji i nowych przedsięwzięć. 

8.Omówienie planowanych w 2021 roku imprez organizowanych przez Dom Kultury w Golinie  

i Bibliotekę Publiczną w Golinie wraz z planem finansowym w związku z sytuacją epidemiczną. 

9.Rozpatrywanie i podejmowanie bieżących projektów uchwał. 

10.Sprawy bieżące. 

2. 
II kwartał 2021 

roku 

1.Przedstawienie sprawozdania z działalności za 2020 rok: 

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

- Zespołu Interdyscyplinarnego, 

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

- Domu Kultury w Golinie, 

- Biblioteki Publicznej w Golinie, 

- Straży Miejskiej w Golinie.  

2. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z działalności hali widowiskowo - sportowej w Golinie 

za 2020 rok oraz informacja o stanie technicznym obiektu. 

3. Analiza wykonania budżetu za 2020 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Goliny.  

4. Przedstawienie projektów inwestycji w trakcie realizacji i nowych przedsięwzięć. 

5. Rozpatrywanie i podejmowanie bieżących projektów uchwał.  

6. Sprawy bieżące. 

3. 
III kwartał 

2021 roku 

1. Przedstawienie informacji dotyczącej działalności: 

- LZS "Polonia Golina", 

- Komisariatu Policji w Golinie, 

- Gminnych jednostek OSP.  

2. Przedstawienie projektów inwestycji w trakcie realizacji i nowych przedsięwzięć. 

3. Rozpatrywanie i podejmowanie bieżących projektów uchwał.  

4. Sprawy bieżące. 

4. 
Lipiec 

Sierpień 
Przerwa wakacyjna 

5. 
IV kwartał 

2021 roku 

1.Omówienie wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.  

2.Omówienie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na 2022 rok. 

3.Omówienie i przyjęcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Golina.  

4.Przedstawienie informacji dotyczącej realizacji inwestycji na terenie Gminy Golina przez 

Starostwo Powiatowe w 2021 roku i plany na 2022 rok.  

5.Przedstawienie projektów inwestycji w trakcie realizacji i nowych przedsięwzięć. 

6.Rozpatrywanie i podejmowanie bieżących projektów uchwał. 

7.Sprawy bieżące. 

 


