
UCHWAŁA Nr  371/LXXI/2018

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia  31 stycznia  2018 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gostyninie na 2018 rok.

Na podstawie  art.  18  ust.  1  ustawy z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie
gminnym (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1875)  oraz § 35 Statutu Miasta Gostynina uchwalonego
Uchwałą Nr 231/XLV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2016 roku,
Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do realizacji plan pracy Rady Miejskiej  w Gostyninie VII kadencji na rok 2018
określony załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2.

Upoważnia  się  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  do  dokonania  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 Robacki



Załącznik do uchwały Nr 371/LXXI/2018          
Rady Miejskiej w Gostyninie 
z dnia 31 stycznia 2018  roku.

Plan Pracy

Rady Miejskiej

w Gostyninie

na rok 2018



Lp. Termin Tematyka Uwagi

1

I

KWARTAŁ

(styczeń, luty,
marzec)

 Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2018 rok.

 Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok.

 Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

 Informacja na temat stanu zaległości  podatkowych w tym:

 ilości dłużników,
 kwoty zadłużenia,
 podejmowanych  czynności  egzekucyjnych  i  uzyskanych

efektach za 2017. 

 •  Informacja Burmistrza dotycząca umorzeń, odroczeń i rozłożeń na
raty należnego podatku.

 Informacja  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i
Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  i  Narkomanii  za  2017
rok.

 Sprawozdanie  z  działalności  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Gostyninie za 2017 rok.

 Budownictwo komunalne i socjalne w mieście – stan realizacji,
perspektywy rozwoju.

 Informacja  Burmistrza  na  temat  aktualnej  sytuacji  związanej  z
terenami  pod  inwestycję  Termy  Gostynińskie,  projektem
budowlanym, rozliczeniem wadium i innymi stwierdzonymi przez
Najwyższą Izbę Kontroli nieprawidłowościami.

 Podjęcie uchwał.

2

II

KWARTAŁ
(kwiecień, maj,

czerwiec)

 Ocena zasobów pomocy społecznej.

 Informacja o realizacji programu współpracy miasta Gostynina z
organizacjami pozarządowymi za rok 2017.

 Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście 
Gostynin za 2017 rok.

 Informacja na temat rozstrzygniętych na 2018 rok konkursów na 
dotacje dla organizacji pozarządowych (które organizacje i na 
jakie projekty otrzymały dofinansowanie, kwoty dofinansowania, 
które organizacje i dlaczego nie otrzymały) porównanie z rokiem 
2017).



 Informacja na temat funkcjonowania Spółek Miejskich:
 Miejskiego  Przedsiębiorstwa Komunalnego  sp. z o.o.
 Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
 Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  sp. z o.o.

 Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta  sp. z o.o.
 Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” sp. z o.o

 Agencji Rozwoju i Promocji „Zamek”. 

 Informacja  na  temat  aktualnego  stanu  realizacji  inwestycji
miejskich.

 Rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  sprawozdania  finansowego Miasta
Gostynina wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta
Gostynina  za  2017  rok,  z  wykonania  planów  finansowych
samorządowych jednostek budżetowych oraz informacji o stanie
mienia miasta Gostynina 

 Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Gostynina za 2017
rok.

 Informacja Burmistrza dotycząca umorzeń, odroczeń i rozłożeń na
raty należnego podatku. 

 Rewitalizacja  w  mieście-informacja  nt.  podjętych  działań  w
zakresie realizacji uchwalonego w 2017 roku programu

 Podjęcie uchwał. 

3 III

KWARTAŁ

(lipiec, sierpień,
wrzesień)

 Przyjęcie informacji z wykonania Budżetu Miasta Gostynina za I
półrocze 2018 roku.

 Informacja  o  stanie  bezrobocia  oraz  działaniach  związanych  z
przeciwdziałaniem bezrobocia w 2017 roku

 Rozwój przedsiębiorczości na terenie Gostynina.

 Omówienie  działań  podjętych  na  podstawie  strategii  rozwoju
miasta oraz na temat  pozyskiwania nowych inwestorów.

 Omówienie  kwestii  parkingowych  w mieście  z  uwzględnieniem
informacji  od  spółdzielni  mieszkaniowych.  Plany  i  perspektywy
budowy nowych miejsc postojowych w latach 2018-2020.

 Informacja o stanie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej oraz
pozostałych  źródeł  zewnętrznych  w  aspekcie  finansowania
potrzeb inwestycyjnych gminy –miejskiej Gostynin,
projekty w trakcie realizacji i nowe propozycje. 

 Funkcjonowanie miejskich placówek oświatowych:
 Miejskie Przedszkole Nr 2 w Gostyninie,
 Miejskie Przedszkole Nr 4 w Gostyninie,
 Miejskie Przedszkole Nr 5 w Gostyninie, 



 Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka
 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej,
 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Obrońców Westerplatte,
 Szkoła  Podstawowa  nr  5  im.  Księcia  Mazowieckiego

Siemowita IV,
 Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia. 

 Informacja na temat działań podjętych przez miasto na rzecz osób
niepełnosprawnych w 2017 roku.

 Informacja Burmistrza dotycząca umorzeń, odroczeń i rozłożeń na
raty należnego podatku. 

 Podjęcie uchwał. 

4 IV

KWARTAŁ

(październik, listopad,
grudzień)

 Informacja na temat ochrony zdrowia na terenie Gostynina 
 ARION-MED  sp. z o.o.   Gorzewo,
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS”,  
 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu

Sanitarnego oddział Gostynin.
 NZOZ Szkol-Med. s.c. 
 Opieka nocna i świąteczna - informacja Burmistrza

 Informacja o stanie realizacji  zadań oświatowych Gminy Miasta
Gostynina w roku szkolnym 2017/2018.

 Informacja  dotycząca  analizy  oświadczeń majątkowych za  2017
rok.  

 Przyjęcie wysokości podatków i opłat lokalnych.

 Informacja  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  o
stanie  środowiska na obszarze województwa mazowieckiego (ze
szczególnym uwzględnieniem Miasta Gostynina za rok 2017). 

 Informacja Burmistrza dotycząca umorzeń, odroczeń i rozłożeń na
raty należnego podatku. 

 Uchwalenie Budżetu Miasta Gostynina na 2019 rok.

 Podjęcie uchwał. 

Plan ma charakter otwarty w zależności od potrzeb związanych ze zmianami w budżecie i
aktualną sytuacją społeczno – gospodarczą miasta. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Andrzej Robacki 
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