
Plan pracy Rady Miejskiej Władysławowa na 2021r. 

Planowany termin Sesji Planowana tematyka Sesji 

27.01.2021r. • Sprawy wniesione. 
 

24.02.2021r. • Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej Władysławowa za okres wrzesień –
grudzień 2020r, 

• Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2020 roku, 

• Sprawy wniesione. 
 

31.03.2021r. • Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie  
w 2020 roku, 

• Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za rok 2020 oraz Raport z realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020, 
 

28.04.2021r. • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  
za 2020 rok, 

• Sprawozdanie z udzielonych dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku za rok 2020, 

• Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej Władysławowa za okres styczeń – 
marzec 2021r, 

• Sprawy wniesione. 
 

26.05.2021r. • Sprawy wniesione. 
 

 

30.06.2021r 
 
 
 

• Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy” 

• Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Władysławowo za 2020 
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Władysławowo za 2020 rok, 



 
 
 

• Udzielania Burmistrzowi Władysławowa absolutorium z wykonania budżetu za 2020 
rok, 

• Sprawy wniesione. 
 

Lipiec 2021r. - 
 
 

Sierpień 2021r. _ 

29.09.2021r. • Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej Władysławowa za okres kwiecień – 
czerwiec 2021r, 

• Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Władysławowo za I półrocze 2021 
roku i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo, 

• Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury we Władysławowie, 

• Sprawy wniesione. 
 

27.10.2021r. • Podsumowanie wniosków z przebiegu sezonu letniego 2021r., 

• Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej Władysławowa (lipiec – wrzesień    
2021r. – III kwartał), 

• Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2020r, 

• Wręczenie stypendiów Burmistrza Władysławowa za osiągnięte wyniki w nauce – 
przyznane na rok szkolny 2021/2022, 

• Sprawy wniesione. 
 

 

24.11.2021r. • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Władysławowo  
w roku szkolnym 2019/2020 

• Informacja Burmistrza Władysławowa o podmiotach wskazanych do wykonywania 
przez skazanych nieodpłatnych prac na cele społeczne, 

• Sprawy wniesione. 
 



29.12.2021r. • przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata  
      2022-2036, 

• uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2022 rok, 

• przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022”, 

•  Sprawy wniesione. 
 

Tematy wiodące Sesji będą ustalane na bieżąco w ciągu roku zgodnie z wnioskami radnych i Burmistrza 
Władysławowa. 

 

 

/-/ Adam Białas 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


