
UCHWALA Nr 128/XIII/2020 
RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 7 stycznia 2020 r. 

w sprawie ramowych planow pracy stalych komisji Rady Gminy Nowe Miasto 
na rok 2020 

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku a samorflldzie gminnym 
COz.U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) Rada Gmioy uchwala, co nastc;:puje: 

§ 1. Zatwierdzic ramowe plany pracy stal"ych Komisji Rady w brzmieniu zal¥znik6w Nr 1, 
Nr 2, Nr 3. Nr 4 do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwa~y powierza siy przewodnicz'lcym sta1ych komisji Rady Gminy. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 



Za/qcznik Nr 1 
do Uchwaly Nr 128 / XII1I2020 
Rady Gminy z dnia 7 stycznia 2020 r. 

RAMOWY PLAN PRACY 
KOMISJI REWIZYJNEJ 

Rady Gminy Nowe Miasto na rok 2020 
I kwartal 

1. 	 Ustalenie planu pracy komisji na rok 2020. 
2. 	 Zaopiniowanie projektow uchwa! na sesjy Rady Ominy. 
3. 	 Sprawy bieli}ce. 

II kwartal 
1. 	 Zaopiniowanie raportu 0 stanie Ominy za 2019 rok. 
2. 	 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budzetu Gminy za rok 2019 - wypracowanie 

i wydanie opinii 0 wykonaniu budzetu Gminy Nowe Miasto za rok 2019. 
3. 	 Zlozenie wniosku do Rady Gminy w sprawie udzielen.ia lub nieudzielenia 


absolutorium W6jtowi Gminy. 

4. 	 Zaopiniowanie projektow uchwal na sesjy Rady Gminy. 
5. 	 Sprawy biez~ce. 

III kwartal 
I. 	 Ocena realizacji zadan inwestycyjnych prowadzonych przez Gmine;: Nowe Miasto. 
2. 	 Analiza wykonania budietu gminy za I porrocze 2020 roku. 
3. 	 Zaopiniowanie projektow uchwal na sesj~ Rady Gminy. 
4. 	 Sprawy bieZqce. 

IV kwartal 
I. 	 Zaopiniowanie projelctu Wie101etniej Prognozy Finansowej i Budtetu Gminy na 2021 rok. 
2. 	 Wypracowanie stanowiska w sprawie projekt6w uchwal dotYClllcych wysokosci 


stawek podatkow i oplat lokalnych na 202l r. - zaopiniowan.ie projektow uchwal. 

3. 	 Zaopiniowanie projekt6w uchwal na sesjy Rady Gminy. 
4. 	 Sprawy biez~ce. 

Komisja zaslrzega sobie wprowadzenie innych sprow naletqcych do lwmpefencji komisji a nie 
przewidzianych planem pracy wynikajqcych z porzqdku obrad Sesji Rudy Gminy. 

http:zaopiniowan.ie
http:udzielen.ia


Za/qcznik N, 2 
do Uchwa/y Nr J281XflII22020 
Rady Gminy z dnia 7 stycznia 2020 roku 

RAMOWY PLAN PRACY 

KOMISJI PLANOW ANIA, BUDZETU I FINANS6w 


Rady Gminy Nowe Miasto oa rok 2020 


I kwartal 
I. 	 Ustalenie planu pracy komisji na rok 2020. 
2. 	 Zaopiniowanie projekt6w uchwal na sesje; Rady Gminy. 

II kwartal 
1. 	 Zaopiniowanie raportu 0 stanie Gminy za 2019 rok. 
2. 	 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budzetu gminy za rok 2019. 
3. 	 Wyrazenie opinii nt. absolutorium dla W6jta Gminy. 
4. 	 Informacja nt. wydatkow inwestycyjnych w gminie Nowe Miasto. 
5. 	 Zaopiniowanie projektow uchwal na sesjy Rady Gminy. 
6. 	 Sprawy bie~ce . 

III kwanal 
1. 	 Przyje;cie sprawozdania z wykonania budzetu za I p6!rocze 2020 roku. 
2. 	 Zaopiniowanie projekt6w uchwal na Sesj<i Rady Gminy. 
3. 	 Sprawy biez'!-ce. 

IV kwartal 
I. 	 Zalozenia do projektu budzetu na rok 2021 z uwzgl<ydnieniem kierunk6w polityki 

spolecznej i gospodarczej. 
2. 	 Ocena stanu realizacji inwestycji na terenie Gminy Nowe Miasto. 
3. 	 Zaopiniowanie projekt6w uchwal na Sesj<i Rady Gminy. 
4. 	 Wypracowanie stanowiska w sprawie wysokosci podatk6w i oplat lokalnych 


na rok 2021 - opinia projekt6w uchwal. 

5. 	 Zaopiniowanie WieJoletniej Prognozy Finansowej i projektu Budzetu Gminy na rok 

202l. 
6. 	 Sprawy biez'lce. 

Komisja zastrzega sobie wprowadzenie innych spraw nalezqcych do kompetencji komisji a nie 
przewidzianych planem pracy wynikajcjcych z porzqdku obrad Sesji Rady Gminy. 



ZalqcZlJik Nr 3 
do Uchwaly Nr 1281XIJIJ2020 

Rady Gminy z dnia 7 slycznia 2020 roku 

RAMOWY PLAN PRACY 

KOMISJI ZDROWIA, OSWIATY, ROLNICTWA, 


BEZPIECZENSTW A PUBLICZNEGO I SPRA W SOCJALNYCH 

Rady Gminy Nowe Miasto na rok 2020 


I kwartal 
I. 	 Przyj~cie planu pracy komisji na rok 2020. 
2. 	 Zaopiniowanie projekt6w uchwa1 na sesj~ Rady Gminy. 


- w sprawie wyodrybnienia Inie wyodrybnienial w budzecie gminy funduszu 

sokckiego. 

- w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Nowe 

Miasto. 
- w sprawie szczeg61owego sposobu i zakresu swiadczerua usrug na terenie Gminy 
Nowe Miasto w zakresie odbierania odpad6w komunalnyeh od wlaseicieli 
nieruchomosci) na ktorych zamieszkujq mieszkancy i zagospodarowania tych 
odpad6w, w zamian za uiszczanq przez wla.sciciela nieruehomoSci oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
- w sprawie wyboru metody ustaJenia optaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na nieruchomosciach zamieszkalych, ustalenia stawki tej oplaty, 
okrdlenja oplaty podwyzszonej oraz zwolnienia za kompostowanie bioodpadow 
w przydomowym kompostowruku 

3. 	 Zaopiniowanie programu opieki nad zwierzl(tami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomnosci zwierzqt na terenie gminy. 

4. 	 Sprawy biezqce. 

II kwartal 
1. Zaopiniowanie raportu 0 stanie Gminy za 2019 rok. 
2. 	 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budzetu gminy za 20) 9 rok. 
3. 	 Wyrazenie opinii nt. absolutorium dla W6jta Gminy. 
4. 	 Analiza realizacji zadail. Gminnego Osrodka Kultury i Gminnego Osrodka 

Pomoey Spolecznej. 
5. 	 Oeena zasob6w pomocy spolecznej w Gminie Nowe Miaslo . 
6. 	 Zaopiniowanie projektow uchwal na sesjy Rady Gminy. 
7. 	 Sprawy bieUlce. 

[II kwartal 
1. 	 Infonnacja z realizacji budzetu za I p6lrocze 2020 roku. 
2. 	 przygotowanie szk61 i plac6wek do nowego roku szkolnego 202012021. 
3. 	 Zaopiniowanie projekt6w uchwal na sesje Rady Gminy. 
4. 	 Sprawy biez'lce. 

IV kwartal 

1. 	 Zaopiniowanie uchwal w sprawie podatk6w i o~at lokalnych na rok 2021. 
2. 	 Zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy finansowej i projektu Budzetu Gminy na rok 


2021 

3. 	 Oeena stanu realizacji zadail oswiatowych w Gminie Nowe Miasto za rok szkolny 


2019/2020 w tym wyruki egzamin6w szk61 podstawowych, gimnazjaJnych i matur. 

4. 	 Sprawy biez'}ce. 

Kon:isja zas.trz~ga sobie wprowadzenie ~nn~ch spraw nalezqcych do kO"!.[letencji Ju,~misl~ : ~t.,jl "lI\CY 
a me przewldzwnych planem pracy wymkaJqcych z porzqdku obrad Sesp Rady Gnll~ .~ 

,el I 	 'I I/i I~ki 



• 


ZalqcZllik Nr -I 
do Uchwaly Nr 1281Xffll2020 
Rady Gminy z dnia 7slycznia 2020 roku 

PLAN PRACY 

KOMISJI SKARG, WNIOSKOW I PETYCJI 

Rady Gminy Nowe Miasto na rok 2020 

Rozpatrywaoie os biez~co skarg, woiosk6w i petycjj skierowanych bezposrednio 
do komisji. 


