
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 49/VI/2019
Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia  31 stycznia 2019 r. 

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na rok 2019 

I kwartał (styczeń, luty, marzec)

1. Informacja Urzędu Miasta na temat projektu dróg na osiedlu „Zatorze”.
2. Przygotowanie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na rok 2019.
3. Przegląd i zajęcie stanowiska odnośnie planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na rok

2019.
4. Informacja o stanie technicznym budynków mieszkalnych na terenie Miasta Gostynina ze

szczególnym uwzględnieniem budynków wymagających pilnego remontu. 
5. Zapoznanie się z zakresem przewidzianych inwestycji na obszarze miasta w tym:

 modernizacja ulicy Kościelnej na całej długości wraz z chodnikami (dokumentacja
budowlana, termin rozpoczęcia i zakończenia),

 Termy Gostynińskie,
 Oczyszczalnia ścieków (modernizacja),
 Oświetlenie uliczne w mieście.

6. Opracowanie mapy drogowej na budowę dróg na osiedlu „ Zatorze”. 
7. Sprawozdanie dotyczące sprzedaży mienia komunalnego oraz przetargów inwestycyjnych

w 2018 roku.
8. Informacja  Prezesa  Miejskiego  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego  Sp.  z  .o.  z

wykonania zadań statutowych w roku 2018.
9. Informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań w zakresie budownictwa komunalnego i

socjalnego za rok 2018.
10. Sondaż i rozpoczęcie naboru do programu „Mieszkanie +”.
11. Informacja  Prezesa  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  Sp.  z  o.o.  w  zakresie

wykonania zadań statutowych w roku 2018.
12. Informacja  Prezesa  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z  o.o.  z

realizacji zadań statutowych w roku 2018.
13. Informacja  Prezesa  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Oczyszczania  Miasta  Sp.  z  o.o.  z

realizacji zadań statutowych w roku 2018.
14. Informacja  Prezesa  PKS Gostynin  Sp.  z  o.o.  z  realizacji  zadań w zakresie  transportu

zbiorowego dla Gminy Miasta Gostynina w roku 2018.
15. Relacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań związanych z budową i modernizacją dróg

gminnych w roku 2018.
16. Zaopiniowanie  projektów  uchwał  wniesionych  przez  Burmistrza  Miasta  lub  innych

projektodawców.
17. Sprawy różne.

II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec)

1. Przyjęcie informacji Burmistrza Miasta dotyczącej roku 2018 jak niżej:



 wykaz  osób  prawnych  i  fizycznych,  a  także  jednostek  nieposiadających  osobowości
prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, z podaniem pełnego uzasadnienia.

 wykaz  osób  prawnych  i  fizycznych,  jednostek  nieposiadających  osobowości  prawnej,
którym udzielono pomocy publicznej. Podać zasadność decyzji.

2. Informacja  o  wynikach  ekonomicznych  za  rok  2018  Agencji  Rozwoju  i  Promocji  „Zamek”
Sp. z o.o. oraz Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia”  Sp. z o.o. 

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

finansowego. 
5. Dyskusja o wykonaniu budżetu i zaopiniowanie.
6. Zaopiniowanie  projektów  uchwał  wniesionych  przez  Burmistrza  Miasta  lub  innych

projektodawców.
7. Sprawy różne.

III kwartał (wrzesień)

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019 roku.
2. Przygotować płaszczyznę do rozmów z Syndykiem Masy Upadłościowej Zakładów „Elgo”.
3. Informacja Burmistrza Miasta o wynikach w pozyskaniu środków finansowych z zewnątrz za I

półrocze 2019 r.
4. Informacja Burmistrza Miasta o zasobach gruntów miejskich przeznaczonych pod inwestycję 
5. Zaopiniowanie  projektów  uchwał  wniesionych  przez  Burmistrza  Miasta  lub  innych

projektodawców.
6. Sprawy różne.

IV kwartał  (październik,  listopad,  grudzień)

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od 
nieruchomości, środków transportowych, opłaty od posiadania psów w roku 2020.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dotacji dla samorządowego zakładu 
budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie w roku 2020.

3. Rozpatrzenie możliwości wyprowadzenia ulg podatkowych tam gdzie jest to konieczne.
4. Przyjęcie rocznego sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu za rok 

2018.
5. Zaopiniowanie uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035.
7. Zaopiniowanie  projektów  uchwał  wniesionych  przez  Burmistrza  Miasta  lub  innych

projektodawców.
8. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Lewandowski


