
UCHWALA Nr 127IXIJl/2020 
RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 7 stycznia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Nowe Miasto 
na 2020 rok 

Na podstawie art.IB ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorZ4dzie gminnyro 
( Dz.U. z 2019 r. poz. 506, Z p6in.zm.) i § 26 pkt 1 i 2 Statutu Gminy Nowe Miasto IDziennik 
Urz«dowy Wojew6dztwa Mazowieckiego z 2003 roku, NT 168 pozA132 I Rada Gminy 
uchwala, co nast«puje: 

§ ]. Zatwierdza sit( ramowy plan pracy Rady Gminy Nowe Miasto na 2020 rok, w 
brzmieniu zah~cznika do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si~ Przewodnicz'lcemu Rady Gminy Nowe Miasto. 

§ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjt(cia. 

PItZ);, 'ODNIC Z' Cy;p"dy Gmtf'V 

l!!:-)~u~k. 



Za1llcznik 
do Uchwaly Nr t27IXIW2020 
Rady Gminy Nowe Miasto 
z dnia 7 stycznia 2020 roku. 

RAMOWY PLAN PRACY 
Rady Gminy Nowe Miasto 

na 2020 rok 

I Kwartal 

1. 	 Uchwalenie planu pracy rady i jej organ6w. 
2. 	 Podjycie uchwa! w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

i budzetu grniny na rok 2020. 
3. 	 Podjycie uchwaly w sprawie wyodrybnienia Inie wyodrcrbnienia/ w budzecie 

gminy funduszu soleckiegoA . 
4. 	 Uchwalenie Regulaminu utrzymania czystosci i porz'1dku na terenie Gminy 

Nowe Miasto. 
5. 	 Uchwalenie szczeg6lowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug na terenie 

Gminy Nowe Miasto w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od 
wtascicieli nieruchomosci, na kt6rych zamieszkujq mieszkancy 
i zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za uiszczanq przez wbsciciela 
nieruchornosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. 	 Podjecie uchwaly w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomosciach 
zamieszkalych, ustaleoia stawki tej oplaty, okreSlenia oplaty podwyzszonej 
oraz zwolnienia za kompostowanie bioodpad6w w przydomowym 
kompostowniku. 

II Kwartal 
1. 	 Debata nad raportern 0 stanie Gminy Nowe Miasto za rok 2019 i podjycie 

uchwaly w sprawie wotum zaufania dla W6jta Gminy. 
2. 	 Sprawozdanie z wykonania budzetu gminy za rok 2019 i podjcrcie uchwaly 

w sprawie absolutorium dla W6jta Gminy. 
3. 	 Rozpatrzenie sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomoey 

Spolec2l1ej oraz inforrnacji nt. zasob6w pomoey spo1ecznej. 
4. 	 Rozpatrzenie sprawozdania z dzia!alnosci Gminnego Osrodka Kultury 

w Nowym Miescie. 
5. 	 Infonnacja nt. stanu gospodarki odpadami komunalnyrni na terenie Gminy 

Nowe Miasto za 2019 rok. 
6. 	 Podjycie uchwal w sprawie zmian WPF i do budzetu grniny na rok 2019. 



III Kwartal 

I. Przedstawienie informacji 0 przebiegu wykonania budzetu, informacji 
o ksztahowaniu si~ wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji 
o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I p61rocze 2020 
roku. 

2. Podjycie uchwa~y w sprawie zrnian WPF i w budZecie gminy na rok 2020. 

IV Kwartal 

I . 	 Okreslenie wysokosci stawek podatk6w i oplat lokalnych na 2020 rok. 
2. 	 Przed10zenie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i projektu budzetu 

grniny na rok 2021. 
3. 	 Inforrnacja 0 stanie zadan oswiatowych w Gminie Nowe Miasto w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 0 wynikach egzamin6w szk~ podstawowych, 
gimnazjalnych i matur. 

4. 	 Informacja W6jta i Przewodnicz~cego Rady 0 zloionych oswiadczeniach 
majqtkowych za 2019 rok. 

5. 	 Podj'Ycie uchwaJy w sprawie zmian WPF i w budzecie gminy na rok 2019. 
6. 	 Przedlozenie projektu WPF i budzetu gminy na rok 202l. 
7. 	 Przyjycie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 
8. 	 Przyjycie budzetu Gminy na rok 2021. 
9. 	 Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi~ania Problemaw 

Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2021. 

Rada zastrzega sobie wprowadzenie dodatkowych zagadnien dotyczq<.ych bieiqcych 
problem6w gminy a nie przewidzianych planem pracy. 


