
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 405/LVIII/2023 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 stycznia 2023 r. 

 

PLAN PRACY 

KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO I BUDŻETU 

NA 2023 ROK 

 

I kwartał (styczeń, luty, marzec) 

Styczeń 

1. Przedstawienie oraz przyjęcie planu pracy Komisji, Rozwoju  Gospodarczego 

i Budżetu na 2023 rok. 

2. Omówienie i ewentualne wprowadzenie korekt, a także zaopiniowanie planu pracy 

Rady Miejskiej na rok 2023. 

3. Informacja  o zakończonej inwestycji pod nazwą „Jezioro wokół Zamku”. Budżet, 

terminy i zgodność wykonanych robót z dokumentacją. 

4. Bieżące sprawozdanie z inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków”. 

5. Sprawy różne. 

Luty 

1. Inwestycja „Budowa Przedszkola nr 4”  konkretne terminy czy są dotrzymywane. 

Budżet czy nie ma obaw o przekroczenie.  

2. Informacja w zakresie inwestycji drogowych w bieżącym roku (projekty, pozwolenia 

na budowę, finansowanie). 

3. Informacja Burmistrza Miasta o stanie technicznym budynków mieszkalnych na 

terenie miasta. 

4. Sprawy różne. 

Marzec 

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

oraz inwestycje w bieżącym roku. 

2. Informacja  Prezesa MTBS z działalności statutowej , a także dane z inwestycji pod 

nazwą „Budowa budynków wielorodzinnych ul. Kutnowska”.  

3. Informacja Burmistrza Miasta w zakresie budowy budynków komunalnych. 

4. Sprawy różne. 

 

 

 

 



II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) 

Kwiecień 

1. Aktualne dane z inwestycji modernizacji stadionu wraz z bieżnią II – etap. 

2. Informacja Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie 

z realizacji zadań statutowych w 2022 r. 

3. Aktualne dane z zadania inwestycyjnego modernizacja MCK w Gostyninie. 

4. Sprawy różne. 

 

Maj 

1. Informacja Prezesa Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta z realizacji zadań 

statutowych za 2022 r.  

2. Stan na dzień dzisiejszy z budowy boiska do mini – golfa, na stadionie MOSiR. 

3. Co dalej z komunikacją miejską, konkretnie czy będą zakupione autobusy 

elektryczne. 

4. Sprawy różne. 

Czerwiec 

1. Podsumowanie sezonu  grzewczego, aktualne dane (wymiana pieców, czystość 

powietrza) w ramach akcji „Smog STOP”. 

2. Przebieg wymiany  dachów z eternitu, cała relacja z przebiegu projektu. 

3. Zaopiniowanie raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina za rok 2022. 

4. Zaopiniowanie sprawozdania  z wykonania budżetu Miasta oraz sprawozdania 

finansowego za rok 2023. 

5. Sprawy różne. 

 

III kwartał (wrzesień) 

1. Informacja Burmistrza odnośnie pozyskiwania środków zewnętrznych na   zadania   

w I- szym półroczu 2023 r. 

2. Informacja o przeprowadzonych lub planowanych remontach w szkołach 

podstawowych. 

3. Jak przebiega ściągalność zadłużenia z Zakładu „Elgo” i jakie rokowania na 

przyszłość. 

4. Sprawy różne. 

 

 

 

 



IV kwartał (październik, listopad, grudzień) 

Październik 

1. Podsumowanie 9 miesięcy inwestycji drogowych  na terenie miasta Gostynina. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał podatku od środków transportowych, 

od nieruchomości i posiadania psów w 2024 r. 

3. Przyjęcie informacji o wymiarze podatku rolnego leśnego w 2024 r. 

4. Dane związane z opłatami za wywóz nieczystości stałych (segregacja, zaległości 

w opłatach, czy wszyscy mieszkańcy są ujęci). 

5. Sprawy różne. 

Listopad  

1. Budowa Przedszkola nr 4 (czy terminy są dotrzymane). Co dalej z budynkiem 

Przedszkola nr 5.Relacja z inwestycji modernizacji MCK . 

2. Relacja z inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ś cieków”.  

3. Sprawy różne. 

Grudzień 

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

w roku 2023. 

2. Zapoznanie się z przebiegu budżetu miasta jak i jego ocena na rok 2024. 

3. Zaopiniowanie i wydanie ostatecznej opinii w sprawie budżetu Miasta Gostynina 

na rok 2024. 

4. Analiza i zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034. 

5. Sprawy różne. 

 

Plan pracy Komisji może ulec modyfikacji. Zmiany będą wprowadzane na bieżąco 

w zależności od sytuacji gospodarczej.  

 

 

Przewodniczący Komisji 

Stanisław Lewandowski 

 

 

 

 


