
UCHWALA Nr 1861XX1112021 
RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 22 styczoia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy JUdy Gminy Nowe Miasto 
no 2021 rok 

Na podstawie art.18 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samoTZ4dzie gminnym 
(Dz.U . z 2020 r. poz. 713) i § 26 pkt I i 2 Statulll Gminy Nowe Miasto IDziennik Urz~dowy 
Wojew6dztwa Mazowieckiego z 2003 roku, Nr 168 pozA132! Rada Gminy uchwala, co 
nastypuje: 

§ I. Zatwierdza s i~ ramowy pJan pracy Rady Gminy Nowe Miasto na 202 1 [ok, w brzmieniu 
za1'lcznika do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy PrzewodnicZ4cemu Rady Gminy Nowe Miasto. 

§ 3. Uchwala wchodzi W Zycie z dniem podj~cia. 



ZahlCWik 
do Ucbwaly Nr 186/xXJ1J2021 
Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 22 slycznia 2021 roku. 

RAMOWY PLAN PRACY 
Rady Gminy Nowe Miasto 

na 2021 rok 

I Kwartal 

1. 	 Uchwalenie planu pracy rady i jej o rgan6w. 
2. 	 Podj~cie uchwal w sprawie zmiany WieloJetniej Prognozy Finansowej 

i budzelu gminy na rok 2021. 
3. 	 Podjycie uchwaly w sprawie wyodr({bnienia loie \V)'odrybnieniaf w budzecie 

gminy funduszu soleckiego. 
4. 	 Przyjycia Programu opieki nad zwierzlYtami bezdomnymi omz zapobiegania 

bezdomnoSci zwierZ'}t na terenie Gminy Nowe Miasto w 202] roku. 

1/ Kwartal 
I. 	 Debata nad raportem 0 starue Ominy Nowe Miaslo za rok 2020 i podj~cj e 

uchwaly W sprawie wolum zaufania dla W6jta Ominy. 
2. 	 Sprawozdanie z wykonania budZetu gminy za rok 2020 i podjycie uchwaly 

w sprawie absolutonwn dla W6jta Ominy. 
3. 	 Rozpatrzenie sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy 

Spolecznej oraz informacji nt. zasob6w pomocy spo1ecznej. 
4. 	 Rozpatrzenie sprawozdania z dziafalnosci Gminnego Osrodka Kultwy 

w Nowym Miescie. 
5. 	 Infonnacja n1. stanu gospoclarki odpadami komunalnymi na terenie Ominy 

Nowe Miasto za 2020 rok . 
6. 	 Podjycie uchwal w sprawie zmian WPF i do budzetu gminy na rok 2020. 

JIl Kwartal 

l. przedstawienie informacji 0 przebiegu wykonania budZetu, informacji 
o ksztahowaniu siy wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji 
o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za 1 p6hocze 2021 
roku. 

2. Podjercie uchwaly w sprawie zmian WPF i w budzecie gminy na rok 2021. 

IV Kwartal 

I. OkreSlenic \V)'sokoscj stawek podatk6w i opIat lokaJnych na 2021 rok. 
2. Przedlozenie projeklu Wieloletniej Prognozy Finansowej j projektu budZetu 

gminy na rok 2021 . 



3. 	 Informacja 0 stanie zadan oswiatowych w Gminie Nowe Miasto w roku 
szkolnym 202012021 oraz 0 wynikach egzaminow szk61 podstawowych, 
gimnazjalnych j matur. 

4. 	 Infonnacja W6jta i przewodnicZ<Jcego Rady 0 zlozonych oswiadczeniach 
maj~tkowych za 2020 rok. 

S. 	 Podj~cje uchwaly w sprawie zmian WPF i w budtecie gminy na £ok 202 1. 
6. 	 Przedlotenie projektu WPF i budZetu gminy na rok 2022. 
7. 	 Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwii'}ZYwania Problem6w 

Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2022. 

Rada zastrzega sobie wprowadzenie dodalkowych zagadnie1l dOfyczqcych bieiqc..ych 
problem6w gminy a nie przewidzianych planem pracy. 


