
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 314/XLII/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

 z dnia  27 stycznia 2022 r.  

 

Plan pracy 

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

na 2022 rok 

 

I kwartał (styczeń, luty, marzec) 

Styczeń 

1. Omówienie oraz wypracowanie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i 

Budżetu na 2022 rok. 

2. Wprowadzenie ewentualnych korekt i ostateczne zaopiniowanie planu pracy Rady 

Miejskiej na rok 2022. 

3. Pełne sprawozdanie z realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa dróg na 

Zatorzu. 

4. Informacja co aktualnie w temacie „Modernizacja oczyszczalni ścieków” . Aktualne 

dane związane z projektem. 

5. Sprawy różne.  

Luty 

1. 1.Informacja Prezesa Agencji Rozwoju i Promocji Zamek z działalności statutowej 

oraz plany inwestycyjne na rok bieżący. 

2. Informacje drogowe z pozwoleniem na budowę i te w fazie projektowania do 

realizacji w tym roku.  

3. Informacja Burmistrza Miasta o stanie technicznym budynków mieszkalnych na 

terenie miasta Gostynina.  

4. Sprawy różne. 

Marzec 

1. Pełna informacja Prezesa MTBS w temacie rozpoczęcia inwestycji pod nazwą 

„Budowa budynków wielorodzinnych” w kwartale ulic Kutnowska, Polna, 

Broniewskiego. 

2. Informacja Burmistrza związana z budową budynku komunalnego przy ul. 3 Maja. 

3. Informacja Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie z 

realizacji zadań statutowych w roku 2021. 

4. Sprawy różne. 

 

 



II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) 

Kwiecień 

1. Jak wyglądają prace projektowe związane z odwodnieniem i utwardzeniem placu przy 

Szkole Podstawowej nr 1. 

2. Informacja Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie sp. 

z o.o. z realizacji zadań statutowych w 2021 r. 

3. Informacja Prezesa Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta sp. z o.o. z realizacji zadań 

statutowych w 2021 r. 

4. Sprawy różne. 

Maj 

1. Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót związanych z istniejącą fontanną przy 

MCK w Gostyninie. 

2. Informacja z zakończonych prac modernizacyjnych  Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji  I-szy  etap  (czy dotrzymane terminy i nie przekroczono budżetu oraz czy 

zastosowane materiały zgodnie z dokumentacją. 

3. Sprawy różne. 

Czerwiec  

1. Czy są pozyskane środki na zakup dwóch autobusów elektrycznych i termin 

uruchomienia z uwzględnieniem przeprowadzonych ankiet (kursy). 

2. Jak przebiega akcja „Smog STOP” czy są aktualne dane po sezonie grzewczym. 

3. Zaopiniowanie raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina za rok 2021.  

4. Wysłuchanie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, a także 

sprawozdania finansowego za rok 2021.  

5. Sprawy różne. 

 

III kwartał (wrzesień) 

Wrzesień 

1. Przebieg prac nad adaptacją siedziby nowej Szkoły Muzycznej. 

2. Aktualne dane z budowy nowego Przedszkola nr 4. Terminy, budżet. 

3. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I-sze półrocze 2022 r.  

4. Informacja o ściągalności zadłużenia z zakładów Elgo, co dalej z firmą. 

5. Informacja Burmistrza Miasta w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na 

różne zadania w I-szym półroczu 2022 roku. 

6. Sprawy różne. 

 

 



IV kwartał (październik, listopad, grudzień) 

Październik 

1. Aktualne dane o przebiegu inwestycji drogowych na terenie miasta Gostynina w I – III 

kwartale 2022 r. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących podatku od środków transportowych, 

podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów w roku 2023. 

3. Przyjęcie informacji o wymiarze podatku rolnego i leśnego w roku 2023. 

4. Informacja związana z opłatami za wywóz nieczystości stałych i czy 100% 

mieszkańców wnosi opłaty, jak wygląda segregacja śmieci (czy jest kontrola) i ile 

procentowo dokłada Urząd Miasta. 

5. Sprawy różne. 

 

Listopad 

1. Czy wprowadzono ulgi podatkowe związane z pandemią COVID-19 (dotyczy 

wszystkich podmiotów gospodarczych by chronić istniejące miejsca pracy). 

2. Aktualne dane z placu budowy pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków”. 

3. Sprawy różne. 

Grudzień  

1. Przyjęcie rocznego sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

w roku 2022. 

2. Analiza i ocena budżetu Miasta na rok 2023. 

3. Zaopiniowanie i wydanie opinii w sprawie budżetu Miasta Gostynina na rok 2023. 

4. Analiza i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata             

2023 - 2034. 

5. Sprawy różne. 

 

 

Plan pracy Komisji jest otwarty i może ulec zmianie.  

 

 

 

Przewodnicząc Komisji 

 

Stanisław Lewandowski 

 

 


