
PROJEKT

UCHWALA Nr......
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia

w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskie w Sochocinie na 2023 rok

Na podstawie art. 2l ust. 3 ustawy z dtia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym

(Dz.U.22021 r. poz.559 ze zm..) oraz $39 i $58 Uchwaly Nr XXXIVl24gl202t Rady

Miejskiej w Sochocinie z dnia 25 listopada 202I roku w sprawie uchwalenia statutu miasta

i gminy (Dz.Urz. Woj. Maz. 22021 r. pou.10866) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co

nastgpuje:

$1. Uchwala sig "Plan pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sochocinie na2023

rok", w brzmieniu zalqcznikado niniejszej uchwatry.

$2. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Przewodnicz1ca Rady

Monika Makowska -Chojnacka

"*tt?'foti5fiffisin"-
nad& er/w

Vlagdabna
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Za\1cznik
UCHWAI,Y NT

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia ........ r.

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARCZEJ
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

na 2023 rok

Lp. Termin Temat
posiedzenia

Uwagi

1. Styczef

1. Analiza zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Sochocin.

2. Przebieg utrzymania zirnowego dr6g.

3. Sprawozdanie z dzialalno6ci Komisji Gospodarczej
Rady Miejskiej w Sochocinie.

4. Sprawy biel4ce.

1 Marzec 1. Om6wienie planowanych inwestycji ujgtych
w budzecie miasta i gminy Sochocin na 2023 rok
i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ocena poziomu zaawansowania prac w zakresie
pozys ki wan i a Srod k6w na r ealizacj g inwe stycj i .

3. Om6wienie potrzeb mieszkaric6w na tak zwanq,,mal4
infrastrukturg" (tablice ogloszeniowe, doSwietlenie,
oznakowania ulic i dr6g gminnych).

4. Ocena dzialalnoSci slu2b odpowiedzialnych za
utrzymanie dr6g w okresie zimowym 20221207?.

3. Maj

Analiza raportu Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
o stanie miasta i grniny w tym realizacjE polityk,
prograrn6w i strategii, uchwal rady gminy
i brrdzetu obywatelskiego 2a2022 rok.

Analiza sprawozdania z wykonania budzetu miasta i

grniny oraz sprawozdania finansowego miasta i gminy
2a2022.

Araliza sprawozdania z wykonania planu finansowego
Miejsko - Grninnego OSrodka Kultury w Sochocinie i
Miejsko - Grninnej Biblioteki Publiczne.i w Sochocinie
2a2022 rok.

Wydanie opinii o wykonaniu w/w. bLrdzetu.

Wnioskowanie w sprawie Lrdzielenia lub nie udzielenia
absolutoriurr Burrnistrzowi Miasta i Grniny Sochocin.
Sprawozdanie i analiza systemu gospodarki odpadarni
komunalnytni za 2022 rok.

1.

'l

3.

4.

5.

6.
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4. Puldziernik

l. Analiza przebiegu realizacji inwestycji miejskich
i gminrrych w 202!roku.

2. Ocena zakresu prac wykonanych przez Gninny Zaklad
Komunalny w Sochocinie Sp. z o.o. w 2022 roku.

3. Analiza zaproponowanych stawek podatk6w
i oplat lokalnych na2024 rok.

4. Sprawy bielqce.

5. Listopad 1. Analiza projektu bud2etu na2024 rok.
2. Ocena zakresu prac remontowo- inwestycyjnych na

drogach gminnych i przedsigwzigl realizowanych w
ramach funduszu soleckiego.

3. Opracowanie planu pracy Komisji Gospodarczej na
2024 rok.

4. Sprawy bieiqce.
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UZASADNIENIE do projektu

UCHWAT,Y

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia

w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sochocinie na 2023 rok

Zgodnre z art. 2l ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(Dz. U. 22021 r. poz. 559 ze zm..) komisje podlegajqradzie miejskiej i przedktadaj4 jej plan

pracy. Zgodme z $39 i $58 Uchwaly Nr XXXNl249l202l Rady Miejskiej w Sochocinie

z dnra 25 listopada202I roku w sprawie uchwalenia statutu miasta i gminy (Dz. Urz. Woj.

Maz z 2027 r. poz. 10866) komisje stale dzialaja, zgodnie z rocznym planem pracy

przedlohonym radzie. Komisje przedkladajE radzie plan pracy obejmuj4cy dzialania komisji

w okresie, co najmniej rocznym.

W zwiqzku z powylszym przedkladam uchwalg w sprawie planu pracy Komisji

Gospodarczej.

Przewodniczqca Rady

Monika Makowska - Chojnacka
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