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Styczeń 

1. Zaopiniowanie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2023. 

2. Opracowanie planu Pracy Komisji rok 2023. 

Luty 

Kontrola wydatków poniesionych przez Gminę Miasta Gostynina na Promocję Miasta i Ochronę 
Zdrowia: 

1) opracowanie dokumentacji kontroli, w szczególności protokołu z kontroli, 

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

Marzec 

Kontrola funkcjonowania Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich Rodzin 
„Przebudzenie” w roku 2022, w szczególności: 

1) wydatki osobowe, 

2) zakup materiałów i wyposażenia, 

3) zakup energii, 

4) zakup usług remontowych, 

5) zakup usług pozostałych. 

Kwiecień 

Kontynuacja kontroli  funkcjonowania Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i Ich 
Rodzin „Przebudzenie”: 

1) opracowanie dokumentacji kontroli, w szczególności protokołu z kontroli, 

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

Maj 

Kontrola realizacji Planu Finansowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie w 
roku budżetowym 2022, w szczególności: 

1) wydatki na realizację zadań własnych MOPS, 

2) wydatki realizację zadań zleconych MOPS. 

Czerwiec 

1. Kontynuacja kontroli  Planu Finansowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej: 

1) opracowanie dokumentacji kontroli, w szczególności protokołu z kontroli, 

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

2. Zaopiniowanie raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina. 

3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za rok 2022 oraz sprawozdania 
finansowego 

4. Sformułowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. 
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Wrzesień 

Kontrola realizacji następujących Uchwał Rady Miejskiej: 

1) Uchwały Nr 317/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie 

określenia zasad udzielenia dotacji celowej  z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące 

ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku; 

2) Uchwały Nr 318/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie 
przyjęcia zaktualizowanego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów 
zlokalizowanych w mieście Gostyninie w latach 2008-2032; 

Opracowanie dokumentacji kontroli, w szczególności protokołu z kontroli oraz realizacja 
statutowych procedur związanych z kontrolą oraz sporządzenie końcowego stanowiska celem 
przedstawienia go Radzie Miejskiej. 

Październik 

     Kontrola wybranych inwestycji i remontów drogowych zrealizowanych przez Urząd Miasta w 
roku 2022: 

1) opracowanie dokumentacji kontroli, w szczególności protokołu z kontroli, 

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

Listopad 

Kontrola realizacji Planu Finansowego w Miejskim Centrum Kultury w roku 2022, w szczególności: 

1) wydatki osobowe, 

3) zakup materiałów i wyposażenia, 

3) zakup energii, 

4) zakup usług remontowych, 

5) zakup usług pozostałych, 

6) wydatki na zakupy inwestycyjne. 

Grudzień 

1. Kontynuacja kontroli w Miejskim Centrum Kultury: 

1) opracowanie dokumentacji kontroli, w szczególności protokołu z kontroli, 

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

2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2024. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 
2034. 

4. Opracowanie rocznego sprawozdania z pracy Komisji. 

 

                                                                                                      Przewodniczący Komisji 

 

                                                                                                              Bogdan OZIMEK 

https://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/uchwała_317_20220307131959.pdf?20230110152559
https://umgostynin.bip.org.pl/pliki/umgostynin/uchwała_318_20220307132155.pdf?20230110152559

