
UCHWAŁA  NR 48/VI/2019
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 31  stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na rok 2019

Na  podstawie  art.  18  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie
gminnym  (t.j.  Dz.U. 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) oraz § 35 Statutu Miasta Gostynina
przyjętego Uchwałą Nr 231/XLV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października
2016 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji plan pracy Rady Miejskiej w Gostyninie VIII kadencji na rok 
2019, określony załącznikiem do niniejszej uchwały.

§  2.  Upoważnia  się  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  do  dokonywania
ewentualnych zmian tematyki i terminów sesji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder



UZASADNIENIE

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie
działania gminy, o ile  ustawy nie stanowią inaczej (art.18 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym).

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.



Załącznik do uchwały nr 48/VI/2019

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 31 stycznia 2019 r. 

Plan Pracy
Rady Miejskiej
w Gostyninie
na rok 2019



Styczeń

1. Kultura w Gminie Miasta Gostynina. Informacja Dyrektorów miejskich instytucji kultury o 
realizacji zadań statutowych w roku 2018:

 Miejskie Centrum Kultury,

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina.
2. Informacja Dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie o przedsięwzięciach 

kultury zrealizowanych przez placówkę w roku 2018. 
3. Informacja Prezesa Agencji Rozwoju i Promocji Zamek Spółka z o.o. o realizacji zadań 

statutowych w roku 2018.
4. Prezentacja przez Burmistrza Miasta „Kalendarza Imprez Miejskich na 2019 rok”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2019.
6. Podjęcie uchwał w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
8. Podjęcie innych uchwał wniesionych przez Burmistrza Miasta lub innych projektodawców.

Luty

1. Budownictwo mieszkaniowe w Gminie Miasta Gostynina:

 informacja Prezesa Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o.
o realizacji zadań statutowych w roku 2018,

 informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań z zakresu budownictwa komunalnego i 
socjalnego w roku 2018,

 informacja Burmistrza Miasta o możliwościach uczestnictwa w Rządowym Programie 
„Mieszkanie +”.

2. Informacja Dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli o funkcjonowaniu 
jednostki.

3. Podjęcie innych uchwał wniesionych przez Burmistrza Miasta lub innych projektodawców.

Marzec

1. Infrastruktura techniczna oraz transportowa w Gminie Miasta Gostynina: 

 informacja Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Spółka z o.o. o 
realizacji zadań statutowych w roku 2018,

 informacja Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie Spółka z o. 
o. o realizacji zadań statutowych w roku 2018,

 informacja Prezesa Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o.o. o realizacji 
zadań statutowych w roku 2018,

 informacja Prezesa PKS Gostynin Sp. z o.o. Grupa PKS Grodzisk Mazowiecki o realizacji zadań z 
zakresu transportu zbiorowego świadczonych dla Gminy Miasta Gostynina w roku 2018,

 informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg 
gminnych (ulice, drogi rowerowe, chodniki, parkingi) w roku 2018.

2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za rok 2018”.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami na rok 2019”.
4. Podjęcie innych uchwał wniesionych przez Burmistrza Miasta lub innych projektodawców.



Kwiecień

1. Funkcjonowanie pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Gostynina. Informacja o realizacji 
zadań statutowych w roku 2018:

 Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Gostyninie,

 Punkty opieki nad dziećmi do lat trzech:  „Bajkowy zakątek” oraz „Zaczarowana kraina”,

 Klub Seniora „Parostatek”,

 Klub Dziecięcy „Uśmiech malucha”.
2. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasta Gostynina.
3. Informacja Prezesa Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” Spółka z o. o. o 

realizacji zadań statutowych w roku 2018.
4. Przyjęcie informacji o zrealizowanych projektach w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 

roku.
5. Przyjęcie informacji z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie Budżetu 

Obywatelskiego na 2019 rok.
6. Przyjęcie informacji związanej z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta 

Gostynina na lata 2017-2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia na rok 2019 sezonu kąpielowego na terenie Gminy 

Miasta Gostynina.
9. Podjęcie innych uchwał wniesionych przez Burmistrza Miasta lub innych projektodawców.

Maj

1. Bezpieczeństwo Publiczne w Gminie Miasta Gostynina:

 informacja Prokuratora Rejonowego o realizacji zadań w roku 2018,

 informacja Komendanta Powiatowego Policji o realizacji zadań w roku 2018,

 informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie o realizacji 
zadań w roku 2018,

 informacja Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie o realizacji zadań w roku 2018,

 Informacja Burmistrza Miasta o realizacji programu „Bezpieczne Miasto” w roku 2018.
2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Gostynina z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”.

3. Przyjęcie informacji Burmistrza Miasta dotyczącej roku 2018, zawierającej:

 wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń
lub rozłożono spłatę na raty,

 wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji 
społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego, jako części Budżetu Miasta na 2020 rok.

5. Podjęcie innych uchwał wniesionych przez Burmistrza Miasta lub innych projektodawców.



Czerwiec

1. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta po przeprowadzeniu 
debaty nad raportem o stanie Gminy Miasta Gostynina.

2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta za rok budżetowy 2018 z 
uwzględnieniem: 

 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego,

 przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego, 

 przedstawienia wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z uzasadnieniem, 

 zapoznania radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania 
z wykonania budżetu oraz z opinią dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium, 

 przedstawienia opinii innych komisji Rady dotyczących wykonania budżetu, 

 dyskusji o wykonaniu budżetu,  

 podjęcia uchwały w sprawie absolutorium – głosowanie wniosku komisji rewizyjnej. 
3. Podjęcie innych uchwał wniesionych przez Burmistrza Miasta lub innych projektodawców.

Wrzesień

1. Informacja dyrektorów miejskich placówek oświatowych o realizacji zadań statutowych w roku 
szkolnym 2018/19:

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie,

 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie,

 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie,

 Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie,

 Przedszkole nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie,

 Przedszkole nr 4 w Gostyninie,

 Przedszkole nr 5 w Gostyninie,

 Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka" w Gostyninie.
2. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2019 roku.
3. Podjęcie innych uchwał wniesionych przez Burmistrza Miasta lub innych projektodawców.

Październik

1. Bezrobocie w Gminie Miasta Gostynina:
• informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji zadań statutowych,
• informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań związanych ze zwalczaniem bezrobocia.

2. Sport w Gminie Miasta Gostynina:

 informacja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka Sportów 
Wodnych i  Zimowych oraz Pływalni Miejskiej o funkcjonowaniu jednostek,

 informacja Burmistrza Miasta o funkcjonowaniu Gostynińskiego Szkolnego Związku 
Sportowego,

 informacja Prezesa Miejskiego Klubu Sportowego MAZUR Gostynin o funkcjonowaniu klubu,

 informacja Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego ALFA Gostynin o funkcjonowaniu klubu,

 informacja Prezesa Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Handball Team SKRWA



Gostynin o funkcjonowaniu klubu,

 informacja Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego Zwoleń Team o funkcjonowaniu klubu,

 informacja Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego Football Education Gostynin o 
funkcjonowaniu klubu.

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
w roku 2020.

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 
2020.

5. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów w roku 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu 

budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie na 2020 rok.
7. Podjęcie innych uchwał wniesionych przez Burmistrza Miasta lub innych projektodawców.

Listopad

1. Ochrona zdrowia w Gminie Miasta Gostynina:

 informacja Prezesa Zarządu ARION Med. Sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyninie o 
udzielanych przez placówkę świadczeniach opieki zdrowotnej,

 informacja Dyrektora Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie o udzielanych przez placówkę 
świadczeniach opieki zdrowotnej,

 informacja Dyrektora Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus”  Gostynin               
Sp. z o.o. o udzielanych przez placówkę świadczeniach opieki zdrowotnej,

 informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku o udzielanych przez 
placówkę świadczeniach,

 informacja o udzielanych świadczeniach zdrowotnych i profilaktycznych przez Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej „Szkol-Med” w Gostyninie,

 informacja Burmistrza Miasta o realizowanych programach profilaktycznych. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2020”.
3. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Miasta Gostynina z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.

4. Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/19.
5. Przyjęcie informacji związanej z analizą złożonych oświadczeń majątkowych.
6. Podjęcie innych uchwał wniesionych przez Burmistrza Miasta lub innych projektodawców.

Grudzień

1. Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 z uwzględnieniem:

 odczytania projektu uchwały budżetowej przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu,

 odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 odczytania wniosków komisji stałych,

 odczytania opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,



 dyskusji oraz przegłosowania wniesionych poprawek,

 głosowania na przyjęciem projektu uchwały.
2. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2020  –  2035  z

uwzględnieniem:

 odczytania projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej przez Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

 odczytania wniosków komisji stałych, 

 odczytania opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

 dyskusji oraz przegłosowania wniesionych poprawek,

 głosowania na przyjęciem projektu uchwały.
3. Przyjęcie rocznych sprawozdań stałych komisji Rady Miejskiej ze swej działalności.
4. Podjęcie innych uchwał wniesionych przez Burmistrza Miasta lub innych projektodawców.

                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                      Andrzej Hubert Reder


