
Projekt 
 
z dnia  21 grudnia 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy Małkinia Górna na 2022 rok, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

2. Plan pracy Rady może być uzupełniany stosownie do zadań wynikających z działalności gminy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Id: 656F615E-D946-49A9-AE91-97AC4A2232A0. Projekt Strona 1



Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Małkinia Górna 

z dnia....................2021 r. 

Plan pracy Rady Gminy Małkinia Górna na 2022 r. 

I kwartał 
 

1) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komendanta Policji oraz informacja o stanie 
porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2021 rok; 
2) Rozpatrzenie informacji Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Małkini Górnej za rok 2021 z działalności jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych na terenie Gminy Małkinia Górna od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r;  
3) Rozpatrzenie sprawozdania z  realizacji Gminnego Programu  Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla  Gminy Małkinia 
Górna na lata 2020-2024; 
4) Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2021 trzyletniego Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia Górna  na lata 2021-2023 
5) Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Małkinia Górna na 
2021 rok; 
6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
społecznych dla Gminy Małkinia Górna na lata 2022-2027; 
7) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Małkinia Górna do realizacji 
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022; 
8) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Małkinia Górna do realizacji 
Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022; 
9) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu gminy Małkinia Górna; 
10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami 
Gminy Małkinia Górna na lata 2022-2025; 
11) Podejmowanie uchwał w sprawie zmian budżecie gminy na 2022 rok w zależności od 
potrzeb; 
12) Podejmowanie uchwał wynikających z zadań bieżących gminy oraz obowiązujących 
przepisów. 

II kwartał  1)Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie 
wotum zaufania Wójtowi Gminy; 
2)Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 roku oraz podjęcie 
uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy; 
3) Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Małkinia Górna 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 
2021 
4)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 
Małkinia Górna za rok 2021; 
5)Podjęcie uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Małkinia Górna; 
6)Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok w zależności od 
potrzeb;  
7)Podejmowanie uchwał wynikających z zadań bieżących gminy oraz obowiązujących 
przepisów.  

III kwartał  1)Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok w zależności od 
potrzeb; 
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2)Podejmowanie uchwał wynikających z zadań bieżących gminy oraz obowiązujących 
przepisów; 
3)Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
działek ewidencyjnych nr 711 i 712 w obrębie geodezyjnym Zawisty Podleśne w gminie 
Małkinia Górna 
4)Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
działek ewidencyjnych nr 1078 i 1079 w obrębie geodezyjnym Rostki Wielkie w gminie 
Małkinia Górna 

IV kwartał  1)Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Małkinia Górna na 2022 rok;  
2)Uchwalenie Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok; 
3)Podjęcie uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości: Błędnica, Orło, Prostyń, Kiełczew -gmina Małkinia Górna; 
4)Uchwalenie budżetu gminy na 2023 rok; 
5)Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2023 rok; 
6)Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2023 rok; 
7)Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok w zależności od 
potrzeb.  
8)Podejmowanie uchwał wynikających z zadań bieżących gminy oraz obowiązujących 
przepisów.  
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