
UCHWALA Nr 881XII/2016 
RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 21 stycznia 2016 roku 

w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Nowe Miasto 
na 2016 rok. 

Na podstawie art.18 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samor~dzie gminnym 
/ Dz. U. z 20 ISr. poz.ISlS/ i § 26 pkt 1 i 2 Statutu Gminy Nowe Miasto IDziennik Urzydowy 
Wojew6dztwa Mazowieckiego z 2003 roku, Nr 168 poz.4132 / Rada Gminy uchwala, co 
nastypuje: 

§1. 

Zatwierdza siy ramowy plan pracy Rady Gminy Nowe Miasto na 2016 rok w brzmieniu 
zalCj.cznika do niniejszej uchwaly. 

§ 2. 

Wykonanie uchwaly powierza siy PrzewodniczCj.cemu Rady Gminy Nowe Miasto. 

§ 3. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 



Za1llcznik 
do Uchwaly Nr 881X1IJ2016 
Rady Gminy Nowe Miasto 
z dnia 21 stycznia 2016 roku. 

RAMOWY PLAN PRACY 
Rady Gminy Nowe Miasto 

na 2016 rok 

I Kwartal 

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

budzetu grniny na rok 2016. 
3. 	 Podjycie uchwaly w sprawie wyodrybnienia Inie wyodrybnienial w budZecie 

grniny funduszu soleckiego na 2016 rok. 
4. 	 Uchwalenie programu opieki nad zwierzytami bezdornnymi oraz 

zapobiegania bezdornnosci zwierz'}-t na terenie gminy. 

II Kwartal 

1. 	 Sprawozdanie z wykonania budzetu gminy za rok 2015 i podjycie uchwaly w 
sprawie absolutorium dla W6jta Gminy. 

2. 	 Rozpatrzenie sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy 
Spolecznej oraz informacji nt. zasob6w pomocy spolecznej za 2015 rok. 

3. 	 Rozpatrzenie sprawozdania z dzialalnosci Gminnej Komisji Rozwi'}.Zywania 
Problem6w Alkoholowych. 

4. 	 Rozpatrzenie sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Kultury w 
Nowym Miescie. 

5. 	 Informacja z dzialalnosci Zesporu Interdyscyplinamego za rok 2015. 
6. 	 Informacja nt. stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Nowe Miasto za 2015 rok. 
7. 	 Podjycie uchwal w sprawie zmian WPF i do budzetu gminy na rok 2016. 

III Kwartal 

1. 	 Przedstawienie informacji 0 przebiegu wykonania budzetu, informacji 0 

ksztaltowaniu siy wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji 0 

przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I p6lrocze 2016 roku. 
2. 	 Informacja 0 stanie zadaiJ. oswiatowych w Gminie Nowe Miasto w roku 

szkolnym 2015/2016 oraz 0 wynikach egzamin6w szk61 podstawowych, 
girnnazjalnych i matur. 

3. 	 Podjycie uchwaly w sprawie zmian WPF i w budzecie gminy na rok 2016. 



IV Kwartal 

1. 	 Okreslenie wysokosci stawek podatk6w i oplat lokalnych na 2017 rok. 
2. 	 Przedlozenie projektu wieloletniej Prognozy Finansowej i projektu budzetu 

gminy na rok 2017. 
3. 	 Informacja W6jta i przewodniczqcego Rady 0 zlozonych oswiadczeniach 

majqtkowych. 
4. 	 Podjycie uchwaly w sprawie zmian WPF i w budzecie gminy na rok 2016. 
5. 	 Przedlozenie projektu WPF i budzetu gminy na rok 2017. 
6. 	 Przyjycie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 
7. 	 Przyjycie budzetu Gminy na rok 2017. 

Rada zastrzega sobie wprowadzenie dodatkowych zagadnien dotyczqcych bietqcych 
problem6w gminy a nie przewidzianych planem pracy. 


