
 

 

UCHWAŁA  Nr XXXVI/264/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

 
w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sochocinie na 2022 rok 

 

 
Na  podstawie art. 21 ust. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym             

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm..) oraz § 73 i § 74 ust.1 Uchwały Nr XI/89/2008  Rady 

Gminy Sochocin z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy                                     

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 9814, z 2016 poz. 11764 oraz z 2018 r. poz. 10372,  

z 2019 r. poz. 1434, z 2020 r. poz. 12439  i z 2021 r. poz. 4355) Rada Miejska w Sochocinie 

uchwala, co następuje: 

     

§1. Uchwala się ”Plan pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sochocinie na 2022 

rok", w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.   

        

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 

UCHWAŁY Nr XXXVI/264/2021 

RADY MIEJSKIEJ  

w SOCHOCINIE 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

 

PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARCZEJ 

RADY MIEJSKIEJ W  SOCHOCINIE na 2022 rok 
Lp. Termin Temat 

posiedzenia 

Uwagi 

 

1. 

 

Styczeń 

1. Analiza zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Sochocin. 

2. Przebieg utrzymania zimowego dróg. 

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej 

Rady Miejskiej w Sochocinie. 

4. Sprawy bieżące. 

 

2. Marzec 1. Omówienie planowanych inwestycji ujętych                      

w budżecie miasta i gminy Sochocin na 2022 rok                      

i Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

2. Ocena poziomu zaawansowania prac w zakresie 

pozyskiwania środków na realizację inwestycji. 

3. Omówienie potrzeb mieszkańców na tak zwaną „małą 

infrastrukturę” (tablice ogłoszeniowe, doświetlenie, 

oznakowania ulic i dróg gminnych). 

4. Ocena działalności służb odpowiedzialnych  

za utrzymanie dróg w okresie zimowym 2021/2022. 

 

 

3. 

 

Maj 

1. Analiza raportu Burmistrza Miasta i Gminy  Sochocin 

o stanie miasta i gminy w tym realizację polityk, 

programów i strategii, uchwał rady gminy  

i budżetu obywatelskiego za 2021 rok. 

2. Analiza sprawozdania  z wykonania budżetu miasta  

i gminy oraz sprawozdania finansowego miasta  

i gminy za 2021. 

3. Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego 

Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie  

i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Sochocinie  za 2021 rok. 

4. Wydanie opinii o wykonaniu w/w. budżetu. 

5. Wnioskowanie w sprawie udzielenia lub nie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta  

i Gminy Sochocin. 

6. Sprawozdanie i analiza systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi za 2021 rok. 

 



 

 

 

4.  

 

Październik 

1. Analiza przebiegu realizacji inwestycji miejskich  

i gminnych w 2022 roku. 

 

2. Ocena zakresu prac wykonanych przez 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalny w Sochocinie  

Sp. z o.o. w 2021 roku. 

 

3. Analiza zaproponowanych stawek podatków                  

i opłat lokalnych na 2023 rok. 

 

4. Sprawy bieżące. 

 

 

5. Listopad 1. Analiza projektu budżetu na 2023 rok. 

2. Ocena zakresu prac remontowo- inwestycyjnych 

 na drogach gminnych i przedsięwzięć realizowanych 

w ramach funduszu sołeckiego. 

 

3. Opracowanie planu pracy Komisji Gospodarczej  

na 2023 rok. 

 

4. Sprawy bieżące. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE  

UCHWAŁY nr XXXVI/264/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 16 grudnia 2021 r, 

 
w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Sochocinie na 2022 rok 

 

 
Zgodnie z art. 21 ust.3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                       

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm..) komisje podlegają radzie miejskiej i przedkładają jej plan 

pracy. Zgodnie z § 73 i § 74 ust.1 Uchwały Nr XI/89/2008  Rady Gminy Sochocin z dnia  

27 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r.  

poz. 9814, z 2016 poz. 11764 oraz z 2018 r. poz. 10372, z 2019 r. poz. 1434, z 2020 r.  

poz. 12439 i z 2021r. poz. 4355) komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy 

przedłożonym radzie. Komisje przedkładają radzie plan pracy obejmujący działania komisji  

w okresie, co najmniej rocznym. 

W związku z powyższym przedkładam uchwałę w sprawie planu pracy Komisji 

Gospodarczej. 

 

 

 

     

                                                                               

                                                              
          

 

 

 
 


