
SPRAWOZDANIE 

z realizacji planu pracy Rady Miasta Wąbrzeźno 

za 2019 rok 

 

 

          Radni Rady Miasta Wąbrzeźno w 2019 roku uczestniczyli w 11 sesjach, w tym            

10 zwołanych  w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym         

i 1 sesji zwołanej na wniosek Burmistrza Wąbrzeźna  w trybie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia        

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  

W 2019 roku Rada Miasta Wąbrzeźno podjęła 79 uchwał. 

        Rada Miasta Wąbrzeźno w 2019 roku działała zgodnie z planem pracy przyjętym 

Uchwałą Nr V/32/19 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 

Miasta Wąbrzeźno na 2019 rok. 

Radni Rady Miasta uczestnicząc w posiedzeniach zapoznali się m.in. z:  

1. Sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok. 

2. Sprawozdaniem z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy              

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 rok. 

3. Sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego       

za 2018 rok. 

4. Informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Miasto 

Wąbrzeźno. 

5. Sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno               

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2018 roku. 

6. Informacją o formach i wielkości udzielonej w 2018 roku pomocy społecznej              

w naszym mieście. 

7.  Raportem Burmistrza Wąbrzeźna o stanie gminy za 2018 rok.  

8. Sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2018 rok. 

9. Informacją dotycząca realizacji budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za I półrocze 2019 

roku. 

10. Informacją w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady 

Miasta Wąbrzeźno. 



    W 2019 roku w związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r.             

o samorządzie gminnym, Rada Miast Wąbrzeźno po raz pierwszy rozpatrywała 

przygotowany i przedstawiony przez Burmistrza Wąbrzeźna Raport o stanie Gminy 

Miasto Wąbrzeźna za rok 2018, nad którym przeprowadzono debatę. Zgodnie                    

z nowelizacją powyższej ustawy Rada Miasta również w 2019 roku po raz pierwszy 

podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąbrzeźna wotum zaufania, która 

była konsekwencją przedstawionego Raportem o stanie gminy za 2018 rok. 

Ponadto ważnymi uchwałami podjętymi przez Radę Miasta Wąbrzeźno w 2019 roku były: 

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Wąbrzeźna, 

Uchwała w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, 

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźna na 

lata 2020-2032. 

    Rada Miasta Wąbrzeźno w 2019 roku rozpatrywała sprawy wynikające z bieżących potrzeb 

mieszkańców Gminy Miasto Wąbrzeźno zgodne z przedmiotem działania, zadaniami               

i kompetencji organu stanowiąco-kontrolnego Gminy Miasto Wąbrzeźno. 

 

 


