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Styczeń

1. Zaopiniowanie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2019.
Opracowanie planu Pracy Komisji na rok 2019.

Luty

1. Kontrola realizacji Planu Finansowego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Obrońców Westerplatte 
w roku budżetowym 2018, w szczególności:

• zakup materiałów i wyposażenia,

• zakup energii,

• usługi remontowe,

• usługi pozostałe,

• wydatki na zakupy inwestycyjne.

Marzec

1. Kontynuacja kontroli  Planu Finansowego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Obrońców 
Westerplatte:

• opracowanie dokumentacji kontroli, w szczególności protokołu z kontroli,

• realizacja statutowych procedur związanych z kontrolą oraz sporządzenie końcowego 
stanowiska celem przedstawienia go Radzie Miejskiej.

Kwiecień

1. Kontrola realizacji Planu Finansowego w Przedszkolu Nr 5 w Gostyninie w roku budżetowym 
2018, w szczególności:

• zakup materiałów i wyposażenia,

• zakup energii,

• usługi remontowe,

• usługi pozostałe,

• wydatki na zakupy inwestycyjne.

Maj

1. Kontynuacja kontroli  Planu Finansowego w Przedszkolu Nr 5 w Gostyninie:

• opracowanie dokumentacji kontroli, w szczególności protokołu z kontroli,

• realizacja statutowych procedur związanych z kontrolą oraz sporządzenie końcowego 
stanowiska celem przedstawienia go Radzie Miejskiej.

Czerwiec

1. Zaopiniowanie raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina.
Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za rok 2018 oraz sprawozdania 

finansowego
Sformułowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Wrzesień

1. Zaopiniowanie informacji z przebiegu wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2019 roku.
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Kontrola wykonania wybranych uchwał Rady Miejskiej w 2019 roku, w szczególności:

• U  CHWAŁY   Nr 23/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018 roku w
sprawie  określenia  zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów  żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

• UCHWAŁY Nr 33/V/2018 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie  udzielania  jednorazowego  świadczenia  z  tytułu  urodzenia  się  dziecka
"Gostynińskie becikowe”,

• UCHWAŁY Nr 28/IV/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 grudnia 2018 roku w
sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok,

• opracowanie dokumentacji kontroli, w szczególności protokołu z kontroli,

• realizacja  statutowych  procedur  związanych  z  kontrolą  oraz  sporządzenie  końcowego
stanowiska celem przedstawienia go Radzie Miejskiej.

Październik

1. Kontrola wybranych zamówień publicznych zrealizowanych przez Urząd Miasta w roku 2019:

• opracowanie dokumentacji kontroli, w szczególności protokołu z kontroli,

• realizacja statutowych procedur związanych z kontrolą oraz sporządzenie końcowego 
stanowiska celem przedstawienia go Radzie Miejskiej.

Listopad

1. Kontrola stanu gospodarki odpadami komunalnymi w na terenie Gminy Miasta Gostynina:

• analiza dokumentu „Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy Miasta Gostynina za 2018 rok” oraz funkcjonowanie gospodarki odpadami 
komunalnymi w roku 2019,

• opracowanie dokumentacji kontroli, w szczególności protokołu z kontroli,

• realizacja statutowych procedur związanych z kontrolą oraz sporządzenie końcowego 
stanowiska celem przedstawienia go Radzie Miejskiej.

Grudzień

1. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020.
Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2020  –

2035.
Opracowanie rocznego sprawozdania z pracy Komisji.

                                                                                                      Przewodniczący Komisji
                                
                                                                                                             Bogdan OZIMEK

http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/uchwala_23.pdf
http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/uchwala_23.pdf
http://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/uchwala_23.pdf

