
                     Załącznik nr 6 do uchwały nr 49/VI/2019
                     Rady Miejskiej w Gostyninie
                     z dnia 31 stycznia 2019 r. 

Plan Pracy 

Komisji Spraw Obywatelskich, 

Zdrowia i Pomocy Społecznej 

na rok 2019



Styczeń 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2019.
2. Wypracowanie planu pracy KSOZiPS na rok 2019.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do komisji.

Luty 

1. Budownictwo mieszkaniowe w Gminie Miasta Gostynina.
2. Strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gostynina.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do komisji.

Marzec 

1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2018r".

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad zwierzętami na
rok 2019".

3. Ocena stanu terenów zieleni miejskiej na terenie miasta.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do komisji.

Kwiecień 

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

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny zasobów Pomocy Społecznej w Gminie 
Miasta Gostynina.

3. Informacja Prezesa Miejskiego Centrum Handlowego "Stara Betoniarnia" Sp. z o.o. 
o realizacji zadań statutowych w 2018r.

4. Przyjęcie informacji o zrealizowanych projektach w ramach Budżetu Obywatelskiego w 
2018r.

5. Przyjęcie informacji z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego na 2019r.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta 
Gostynina na 2019r.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia na rok 2019 sezonu kąpielowego na 
terenie Gminy Miasta Gostynina.

8. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do komisji.

Maj 

1. 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 wolontariacie w 2018r".

2. „Gostynin dla Seniora"- informacja o stanie działań na rzecz osób starszych na terenie 
Gminy Miasta Gostynina.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały o przeprowadzeniu na terenie Gminy Miasta Gostynina 
konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego, jako części Budżetu Miasta na 
2020r.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do komisji.



Czerwiec 

1. Zaopiniowanie raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta za rok budżetowy 

2018.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do komisji.

Wrzesień 

1. Przyjęcie informacji o realizacji programu "Gostynińskie becikowe" za I półrocze 2019r.
2. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r.
3. Omówienie tematyki cmentarzy na terenie Miasta Gostynina.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do komisji.

Październik
 

1. Bezrobocie w Gminie Miasta Gostynina:
 informacja Dyrektora PUP o realizacji zadań statutowych
 informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań związanych ze zwalczaniem bezrobocia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków 

transportowych w 2020r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości w 2020r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów w 2020r.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do komisji.

Listopad 

1. Ochrona zdrowia w Gminie Miasta Gostynina:
 informacja Prezesów i Dyrektorów placówek świadczących usługi medyczne na terenie 

miasta i gminy Gostynin
 informacja Burmistrza Miasta o realizowanych programach profilaktycznych
 informacja o funkcjonowaniu Nocnej Pomocy Lekarskiej na terenie Gminy Miasta 

Gostynina.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020r".
3. Zaopiniowanie projektu 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 2020r.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do komisji.
Grudzień 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta Gostynina na 2020r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-

2035.
3. Opracowanie rocznego sprawozdania z pracy komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do komisji.

 
Przewodnicząca Komisji

    Renata Śniecikowska


