Załącznik nr 1 do uchwały nr 229/XXIX/2021
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Plan Pracy
Komisji Rewizyjnej
na rok 2021
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Styczeń
1. Zaopiniowanie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2021.
2. Opracowanie planu Pracy Komisji rok 2021.

Luty
Kontrola pozyskiwania i wydatkowania dotacji celowych przez Wydział Promocji Miasta i Ochrony
Zdrowia:
• opracowanie dokumentacji kontroli, w szczególności protokołu z kontroli,
• realizacja statutowych procedur związanych z kontrolą oraz sporządzenie końcowego
stanowiska celem przedstawienia go Radzie Miejskiej.

Marzec
Kontrola Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w
zakresie gospodarowania miejskim zasobem mieszkaniowym, w szczególności:
• identyfikacja miejskiego zasobu mieszkaniowego,
• przydział mieszkań,
• problem występowania „pustostanów”,
• ściągalność czynszów,
• prowadzone inwestycje i remonty.

Kwiecień
Kontrola funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
• opracowanie dokumentacji kontroli, w szczególności protokołu z kontroli,
• realizacja statutowych procedur związanych z kontrolą oraz sporządzenie końcowego
stanowiska celem przedstawienia go Radzie Miejskiej.

Maj
Kontrola realizacji Planu Finansowego w Miejskim Przedszkolu Nr 2 z oddziałem integracyjnym w
Gostyninie w roku budżetowym 2020, w szczególności:
• zakup materiałów i wyposażenia,
• zakup energii,
• usługi remontowe,
• usługi pozostałe,
• wydatki na zakupy inwestycyjne.

Czerwiec
1. Kontynuacja kontroli Planu Finansowego w Miejskim Przedszkolu Nr 2 z oddziałem
integracyjnym w Gostyninie:
• opracowanie dokumentacji kontroli, w szczególności protokołu z kontroli,
• realizacja statutowych procedur związanych z kontrolą oraz sporządzenie końcowego
stanowiska celem przedstawienia go Radzie Miejskiej.
1. Zaopiniowanie raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za rok 2018 oraz sprawozdania
finansowego

3
3. Sformułowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Wrzesień
1.
Kontrola realizacji Planu Finansowego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w
roku budżetowym 2020, w szczególności:
•
zakup materiałów i wyposażenia,
•
zakup energii,
•
usługi remontowe,
•
usługi pozostałe,
•
wydatki na zakupy inwestycyjne.

Październik
1. Kontynuacja kontroli Planu Finansowego w Szkole Podstawowej Nr. 1 im. Armii Krajowej w
Gostyninie:
• opracowanie dokumentacji kontroli, w szczególności protokołu z kontroli,
• realizacja statutowych procedur związanych z kontrolą oraz sporządzenie końcowego
stanowiska celem przedstawienia go Radzie Miejskiej.
2. Kontrola wybranych inwestycji i remontów zrealizowanych przez Urząd Miasta w roku 2020:
• opracowanie dokumentacji kontroli, w szczególności protokołu z kontroli,
• realizacja statutowych procedur związanych z kontrolą oraz sporządzenie końcowego
stanowiska celem przedstawienia go Radzie Miejskiej.

Listopad
Kontrola działań Urzędu Miasta w zakresie utrzymania czystości i porządku w roku 2021, w
szczególności realizacja zapisów „REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY MIASTA GOSTYNINA”:
• opracowanie dokumentacji kontroli, w szczególności protokołu z kontroli,
• realizacja statutowych procedur związanych z kontrolą oraz sporządzenie końcowego
stanowiska celem przedstawienia go Radzie Miejskiej.

Grudzień
1. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 –
2034.
3. Opracowanie rocznego sprawozdania z pracy Komisji.

Przewodnicząc Komisji
Bogdan OZIMEK
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 229/XXIX/2021
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Plan Pracy
Komisji Skarg
Wniosków i Petycji
na rok 2021
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Styczeń
Zaopiniowanie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2021.
2. Opracowanie planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2021.
3. Rozpatrzenie skarg wniosków i petycji skierowanych do Komisji oraz przygotowanie opinii
celem przedstawienia Radzie Miejskiej.

Luty
1. Rozpatrzenie skarg wniosków i petycji skierowanych do Komisji oraz przygotowanie opinii
celem przedstawienia Radzie Miejskiej.

Marzec
1. Rozpatrzenie skarg wniosków i petycji skierowanych do Komisji oraz przygotowanie opinii
celem przedstawienia Radzie Miejskiej.

Kwiecień
1. Rozpatrzenie skarg wniosków i petycji skierowanych do Komisji oraz przygotowanie opinii
celem przedstawienia Radzie Miejskiej.

Maj
1. Rozpatrzenie skarg wniosków i petycji skierowanych do Komisji oraz przygotowanie opinii
celem przedstawienia Radzie Miejskiej.

Czerwiec
Zaopiniowanie raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina.
4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za rok 2020 oraz sprawozdania
finansowego.
5. Rozpatrzenie skarg wniosków i petycji skierowanych do Komisji oraz przygotowanie opinii
celem przedstawienia Radzie Miejskiej.

Wrzesień
Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2021 roku.
2. Rozpatrzenie skarg wniosków i petycji skierowanych do Komisji oraz przygotowanie opinii
celem przedstawienia Radzie Miejskiej.

Październik
1. Rozpatrzenie skarg wniosków i petycji skierowanych do Komisji oraz przygotowanie opinii
celem przedstawienia Radzie Miejskiej.

Listopad
1.
Rozpatrzenie skarg wniosków i petycji skierowanych do Komisji oraz przygotowanie opinii
celem przedstawienia Radzie Miejskiej.

Grudzień
Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 –
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2034.
5. Rozpatrzenie skarg wniosków i petycji skierowanych do Komisji oraz przygotowanie opinii
celem przedstawienia Radzie Miejskiej.
6. Opracowanie rocznego sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Anna Wysokińska
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 229/XXIX/2021
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na rok 2021

I kwartał (styczeń, luty, marzec)
Styczeń
1. Uzgodnienie i
wypracowanie ostatecznego kształtu pracy Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu na rok 2021.
2. Ewentualne uwagi i zaopiniowanie planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na rok
2021.
3. Omówienie i plan budowy dróg na osiedlu Zatorze, zgodnie z przyjętymi wcześniej
ustaleniami (zaproszenie 3 osób z osiedla z możliwością zadawania pytań).
4. Pełna i w liczbach informacja o wysokości oraz przeznaczeniu środków finansowych
pozyskanych z zewnątrz w 2020 roku przez Gminę Miasta Gostynina.
5. Informacja Prezesa Agencji i Rozwoju Zamek dotycząca wykorzystania pozyskanych
środków finansowych (ogółem). Plany inwestycyjne z uwzględnieniem wód wokół
Zamku, jak i terenów zielonych z przeznaczeniem dla ludności (spacery, rekreacja,
zawody etc.)
Luty
1. Przegląd zakresu inwestycji drogowych na obszarze miasta do realizacji w tym roku.
a) rozpoczęcie i zakończenie modernizacji ul. Kościelnej (koszt ogółem i termin)
b) drogi, które mają wykonaną dokumentację i są przewidziane do modernizacji
w tym roku.
c) drogi w fazie projektowania z możliwością ujęcia w planie modernizacji jeszcze
w tym roku.
2. Kompleksowa informacja o zakończeniu zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego
w Gostyninie”. Podsumowanie zadania (zyski lub straty). Podliczenie wymiernych
oszczędności za rok 2020.
3. Informacja Burmistrza Miasta o stanie technicznym budynków mieszkalnych na
terenie miasta Gostynina.
4. Informacja Burmistrza Miasta o planach budownictwa komunalnego w roku bieżącym.
5. Kompleksowa informacja Prezesa MTBS w zakresie budownictwa mieszkalnego
wielorodzinnego występującego jako zamiennik „mieszkanie +” w kwartale ulic
Kutnowska, Polna, Broniewskiego.
Marzec
1. Informacja Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie sp. z
o.o. o realizacji zadań statutowych w roku 2020.
2. Szczegółowe dane związane z postępem prac przy projekcie „Modernizacja
oczyszczalni ścieków” z wyraźnym położeniem akcentu na pozyskane środki
finansowe, przygotowanie i ogłoszenie przetargu oraz przyjęty horyzont czasowy
rozpoczęcia i zakończenia robót.
3. Informacja Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie
sp. z o.o. o realizacji zdań statutowych w roku 2020.
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4. Informacja Prezesa Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Gostyninie sp. z o.o. o
realizacji zadań statutowych w roku 2020.

Kwartał II (kwiecień, maj, czerwiec)
Kwiecień
1. Informacja dotycząca utwardzenia placu wraz z odwodnieniem przy Szkole
Podstawowej nr 1.
2. Informacja Prezesa Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” sp. z o.o.
odnośnie realizacji zadań statutowych w roku 2020.
3. Wykaz planowanych inwestycji w oświacie bądź już rozpoczętych, dotyczy remontów
i rozbudowy przedszkoli, żłobków w bieżącym roku.
4. Opracowanie dokumentacji i wykonanie niezbędnych robót istniejącej fontanny przy
MCK w Gostyninie.
Maj
1. Informacja Prezesa Agencji Rozwoju i Promocji Zamek z realizacji zadań statutowych
za rok 2020.
2. Rozważenie i wprowadzenie w miarę możliwości i czasu kursowania autobusów
miejskich.
3. Informacja z przebiegu prac modernizacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gostyninie (jak przebiegają prace czy terminy są dotrzymane, czy nie wzrosły
koszty i czy zastosowano materiały zgodne z dokumentacją).
4. Przyjęcie informacji Burmistrza Miasta dotyczącej roku 2020 zawierającej:
a) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia spłaty na raty.
b) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
Czerwiec
1. Informacja z uwzględnieniem aktualnych danych zatrudnienia w szkołach
podstawowych (wszystkie stanowiska), jak to się przekłada na proporcje w stosunku
do stanu osobowego uczęszczających do szkół uczniów.
2. Jakie są efekty po sezonie grzewczy w zwalczaniu smogu w mieście. Należy podać
ilość nowych źródeł ogrzewania zmieniających stare piece niskoemisyjne. Czy środki
na dofinansowanie były w pełni wystarczające.
3. Zaopiniowanie raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina za rok 2020.
4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta oraz sprawozdania
finansowego za rok 2020.

9
Kwartał III (wrzesień)
Wrzesień
1. Aktualne dane odnośnie przygotowań dla nowej siedziby Miejskiej Biblioteki
Publicznej.
2. Sprawozdanie ze sprzedaży mienia komunalnego oraz przetargów inwestycyjnych w
roku 2020.
3. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2021 roku.
4. Informacja o ściągalności zadłużenia z Zakładu „Elgo” i czy jeżeli aktualne są dane co
do przyszłości Zakładu.
5. Projekt „Termy Gostynińskie” czy były w bieżącym roku prowadzone rozmowy by
pozyskać potencjalnego inwestora.
6. Informacja Burmistrza Miasta w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych za I
półrocze 2021 roku.
Kwartał IV (październik, listopad, grudzień)
Październik
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie podatku od środków transportowych,
podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów w roku 2022..
2. Przyjęcie informacji o wymiarze podatku rolnego i leśnego w roku 2022.
3. Informacja dotycząca opłat za wywóz nieczystości stałych (czy wszyscy mieszkańcy
wnoszą opłaty, jak wygląda segregacja śmieci, jak procentowo partycypuje Urząd
Miasta.

Listopad
1. Informacja o przebiegu inwestycji drogowych na terenie miasta Gostynina w I, II, III
kwartale 2021 roku oraz o planowanych nowych inwestycjach.
2. Informacja o możliwości wprowadzenia ulg podatkowych dotkniętych pandemią
COVID-19 (dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych gdzie zagrożone są
miejsca pracy).
3. Kolejna informacja o przebiegu inwestycji pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni
ścieków”. Stan zaawansowania prac na dzień dzisiejszy.
Grudzień
1. Przyjęcie rocznego sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
w roku 2021.
2. Analiza projektu Budżetu Miasta na rok 2022.
3. Zaopiniowanie i wydanie ostatecznej opinii w sprawie projektu Budżetu Miasta
Gostynina na rok 2022.
4. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.
Plan pracy Komisji może ulec modyfikacji z chwilą gdy pojawią się nowe przedsięwzięcia gospodarcze
i budżetowe.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Lewandowski
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 229/XXIX/2021
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN PRACY
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2021
STYCZEŃ

1.
2.
3.
4.
5.

Zaopiniowanie Planu Pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2021 rok.
Zaopiniowanie Planu Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2021 rok.
Prezentacja przez Burmistrza Miasta „Kalendarza Imprez Miejskich na 2021 rok”.
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Sprawy różne.
LUTY

1. Informacja Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia na temat Obchodów Roku Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego, kardynała Stefana Wyszyńskiego, Cypriana Kamila Norwida, Stanisława
Lema , Tadeusza Różewicza oraz Konstytucji 3 Maja w Gostyninie.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne.

MARZEC
1. Informacja Wydziału Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia na temat projektu promocji Miasta
Gostynina w mediach ogólnopolskich.
2. Dyskusja na temat mediów gostynińskich (Gostynin 24, Gostynin info, Facebook, YouTube,
biuletyny, etc.) i ich rola w promocji Gostynina.
3. Zaopiniowanie uchwał wniesionych przez Burmistrza Miasta lub innych projektodawców.
4. Sprawy różne.
KWIECIEŃ
1. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2021
rok.
2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia na rok 2021 sezonu kąpielowego, na terenie Gminy
Miasta Gostynina.
3. Informacja Burmistrza Miasta Gostynina o aktualnym stanie zabytków na terenie miasta
4. Zaopiniowanie innych uchwał wniesionych przez Burmistrza Miasta lub innych projektodawców
5. Sprawy rożne.
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MAJ

1. Informacja o założeniach projektów organizacyjnych szkół składanych przez dyrektorów
na rok szkolny 2021 /2022 i ich odzwierciedlenie w budżetach placówek oświatowych.
2. Informacja Burmistrza dotycząca przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży w naszym mieście przez szkoły, kluby sportowe i stowarzyszenia.
3. Informacja o przygotowaniu obiektów oświatowych, sportowych i rekreacyjnych do remontu
w sezonie wakacyjnym.
4. Zaopiniowanie innych uchwał wniesionych przez Burmistrza Miasta lub innych projektodawców.
5. Sprawy różne.
CZERWIEC
1. Informacja Burmistrza o organizacji
i turystycznych w I półroczu 2021.

i

przebiegu

imprez

sportowych,

rekreacyjnych

2. Zaopiniowanie raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina za rok 2020.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta oraz sprawozdania
finansowego za rok 2020.
4. Zaopiniowanie innych uchwał wniesionych przez Burmistrza Miasta lub innych
projektodawców.
5. Sprawy różne.
WRZESIEŃ
1. Informacja dyrektorów miejskich placówek oświatowych o realizacji zadań statutowych w roku
szkolnym 2020/21, analiza przeprowadzonego naboru:
 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 za I półrocze 2021 roku.
3. Zaopiniowanie innych uchwał wniesionych przez Burmistrza Miasta lub innych projektodawców.
4. Sprawy różne.
PAŹDZIERNIK
1. Funkcjonowanie placówek, stowarzyszeń i klubów sportowych w Gminie Miasta Gostynina
w okresie od listopada 2020 do października 2021. Informacja:
 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Sportów
Wodnych i Zimowych,
 Prezesa Gostynińskiego Szkolnego Związku Sportowego,
 Prezesa Miejskiego Klubu Sportowego „MAZUR” Gostynin,
 Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego „ALFA” Gostynin,
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Prezesa Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Handball Team
SKRWA” Gostynin,
 Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zwoleń Team”,
 Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego „Football Education” Gostynin,
 Prezesa Klubu Sportowego „K.O. Fight Team” Gostynin,
 Prezesa Klubu Żeglarskiego „HALS” w Gostyninie,
 Prezesa Szachowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gostmat 83" w Gostyninie.
2. Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/21.
3. Zaopiniowanie innych uchwał wniesionych przez Burmistrza Miasta lub innych
projektodawców.
4. Sprawy różne.

LISTOPAD
1. Zaopiniowanie innych uchwał wniesionych przez Burmistrza Miasta lub innych projektodawców
2. Sprawy różne

GRUDZIEŃ
1.
2.
3.
4.
5.

Zaopiniowanie uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022.
Zaopiniowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2034.
Przedstawienie rocznego sprawozdania KEKiS ze swej działalności.
Zaopiniowanie innych uchwał wniesionych przez Burmistrza Miasta lub innych projektodawców.
Sprawy różne.

 Posiedzenia Komisji przewiduje się raz w miesiącu, dodatkowe spotkania będą ustalane
w razie potrzeby.
 Posiedzenia wyjazdowe – wizytacja placówek oświatowych – do ustalenia.
 Rozpatrywanie pism i spraw przekazanych do KEKiS – na bieżąco.
 Komisja na każdym posiedzeniu zatwierdza proponowany program posiedzenia komisji.
 Plan pracy jest otwarty i może być uzupełniany i aktualizowany w zależności od potrzeb i
występujących problemów.
 Terminy realizacji mogą być zmieniane i dostosowywane do sytuacji bieżącej i planu pracy
Rady Miasta.
 Na posiedzenia Komisji zapraszani są dyrektorzy wszystkich szkół i przedszkoli (zarówno
publicznych jak i niepublicznych) oraz przedstawicieli instytucji zainteresowanych danym
tematem.
 Aby bliżej poznać stan obiektów i sytuację oświatową w mieście, posiedzenia Komisji mogą
odbywać się także na terenie szkół i przedszkoli.
Radnych Rady Miasta Gostynina, pracowników Urzędu Miejskiego i Biblioteki Miejskiej oraz
Centrum Kultury prosi się o zgłaszane tematów do omówienia na siedem dni przed
posiedzeniem.
Przewodniczący Komisji zastrzega sobie możliwość dokonywania na bieżąco zmian i
uzupełnień w planie pracy KEKiS na rok 2021.
Przewodnicząca Komisji EKiS
Anna Majchrzak
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Załącznik nr 5 do uchwały nr 229/XXIX/2021
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN PRACY KOMISJI BZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
NA ROK 2021.
I KWARTAŁ (styczeń, luty, marzec)
1. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2021.
2. Wypracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego na rok 2021.
3. Informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań z zakresu budowy i modernizacji
dróg gminnych (ulice, drogi rowerowe, chodniki, parkingi) w roku 2020.
4. Informacja Burmistrza Miasta dot. powstania płatnej strefy parkingowej w Rynku
(wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów, sposób ich pobierania oraz
organizacji)
5. Zaopiniowanie projektów uchwał wniesionych przez Burmistrza Miasta lub innych
projektodawców.
II KWARTAŁ ( kwiecień, maj, czerwiec)
1. Bezpieczeństwo Publiczne w Gminie Miasta Gostynina:




Informacja Prokuratora Rejonowego o realizacji zadań w roku 2020,
Informacja Komendanta Powiatowego Policji o realizacji zadań w roku 2020,
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Gostyninie o realizacji zadań w roku 2020,
 Informacja Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie o realizacji
zadań w roku 2020,
 Informacja Burmistrza Miasta o realizacji programu „Bezpieczne Miasto” w
roku 2020 wraz z podsumowaniem działań związanych ze zwalczaniem
pandemii COVID.
2. Bezpieczeństwo kąpielisk zlokalizowanych na terenie miasta – Wakacje 2021.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał wniesionych przez Burmistrza Miasta lub innych
projektodawców.
III KWARTAŁ ( lipiec, sierpień, wrzesień)
1. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Miasta za I półrocze 2021
roku.
2. Funkcjonowanie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał wniesionych przez Burmistrza Miasta lub innych
projektodawców.
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IV KWARTAŁ ( październik ,, listopad, grudzień)
1. Przygotowanie Miasta Gostynina do zimowego utrzymania dróg 2021/2022.
2. Zaopiniowane projektu budżetu Miasta Gostynina na 2022 rok.
3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
za 2021 rok.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał wniesionych przez Burmistrza Miasta lub innych
projektodawców.
Plan pracy Komisji jest otwarty i może być rozszerzony o aktualne potrzeby na
wniosek w/w Komisji po zatwierdzeniu.

Przewodnicząca Komisji
Anna Florczak
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Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 229/XXIX/2021
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 stycznia 2021 r.

PLAN

PRACY

Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej
na 2021r.

Styczeń
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na
rok 2021.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej na
2021r
3. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do komisji.
4. Sprawy różne.

Luty
1. Budownictwo mieszkaniowe w Gminie Miasta Gostynina:
1) Informacja Prezesa MTBS w Gostyninie Sp. z o.o. o realizacji zadań statutowych w
roku 2020.
2) Informacja Burmistrza Miasta o realizacji zadań z zakresu budownictwa komunalnego
i socjalnego w roku 2020.
2. Rynek pracy w Gminie Miasta Gostynina.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do komisji.
4. Sprawy różne.

Marzec
1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2020r”
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zwierzętami
na rok 2021”.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do komisji.
4. Sprawy różne.
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Kwiecień
1. Funkcjonowanie pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Gostynina. Informacja o
realizacji zadań statutowych w 2020r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny zasobów Pomocy Społecznej w
Gminie Miasta Gostynina.
3. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta z gospodarowania odpadami komunalnymi za
rok 2020.
4. Przyjęcie informacji o zrealizowanych projektach w ramach Budżetu Obywatelskiego w
2020r
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta
Gostynina na 2021r.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia na rok 2021 sezonu kąpielowego
na terenie Gminy Miasta Gostynina.
7. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do komisji.
8. Sprawy różne.
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 o wolontariacie w roku 2020”.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały o przeprowadzeniu na terenie Gminy Miasta Gostynina
konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego ,jako części Budżetu Miasta
na 2022r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do komisji.
4. Sprawy różne.
Czerwiec
1. Zaopiniowanie raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina za rok 2020.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta oraz sprawozdania
finansowego za 2020r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do komisji.
4. Sprawy różne.
Wrzesień
1. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021r.
2. Omówienie problemu zażywania narkotyków i środków psychoaktywnych wśród uczniów
szkół na terenie Gminy Miasta Gostynina(skala, dostępność, możliwości
przeciwdziałania).
3. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do komisji.
4. Sprawy różne.
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Październik
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych w roku 2022.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości w 2022r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów w 2022r.
4. Przyjęcie informacji o wymiarze podatku rolnego i leśnego w roku 2022.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do komisji.
6. Sprawy różne.

Listopad
1. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu ochrony zdrowia mieszkańców Gminy Miasta
Gostynina w okresie od grudnia 2020r do grudnia 2021r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022”
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 roku 2022”
4. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do komisji.
5. Sprawy różne.

Grudzień
1. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2022-2034.
3. Przyjęcie rocznego sprawozdania z pracy Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i
Pomocy Społecznej w 2021 roku.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do komisji.
5. Sprawy różne.
Przewodnicząca Komisji
Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Renata Śniecikowska

