
 
PLAN PRACY KOMISJI BUD śETU, FINANSÓW I INWESTYCJI RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ NA 2013 ROK 

 
Lp. Problematyka         Zadanie                                 Sposób  realizacji    Termin 2013 r. 

1 Organizacja pracy 
Komisji 

1.Sprawozdanie z prac Komisji  
za 2012 r. 
2.Przyjęcie planu pracy  
Komisji na 2013 r. 

Opracowanie sprawozdania z prac Komisji oraz projektu planu pracy 
przez przewodniczącego, omówienie ich na posiedzeniu Komisji, 
zatwierdzenie, przedłoŜenie Radzie Miasta. 

styczeń  

2 Prace nad budŜetem 
miasta 

1.Zaopiniowanie  „Sprawozda- 
nia rocznego z wykonania 
budŜetu miasta za 2012r.” 
 

Opinia na temat przedstawionego przez Burmistrza Miasta 
„Sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu miasta za rok 2012” 
oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych 
jednostek organizacyjnych miasta za rok 2012. Przekazanie 
wniosków Komisji Rewizyjnej. 

kwiecień 

  2.Zaopiniowanie wykonania 
budŜetu miasta za pierwsze 
półrocze 2013 r. 

Opinia na temat przedstawionego przez Burmistrza Miasta 
„Sprawozdania za I półrocze 2013 r. z wykonania budŜetu miasta”. 
Przekazanie wniosków pozostałym komisjom. 

do 30 września 

  3.ZłoŜenie do Burmistrza 
Miasta wniosków Komisji do 
planu finansowego na 2014 r. 

Formułowanie i zgłaszanie wniosków do budŜetu miasta na 2014 r. do 30 września 

  4.Wydanie opinii i złoŜenie 
wniosków do projektu budŜetu 
miasta na 2014 r. 

1.Zebranie wniosków komisji merytorycznych Rady Miasta. 
2.Przygotowanie opinii na podstawie ustaleń własnych   Komisji, 
wniosków komisji merytorycznych oraz  materiałów informacyjnych 
przesłanych przez przewodniczącego RM 

do 10 grudnia 

3 Monitorowanie 
działań 
inwestycyjnych      
w mieście 

Analiza realizacji działań 
inwestycyjnych wynikających 
ze „Strategii zrównowaŜonego 
rozwoju miasta” oraz planów i 
działań inwestycyjnych 
zawartych w przyjętym 
budŜecie miasta na 2013 r. 
 
 

1.Monitorowanie realizacji inwestycji w mieście oraz prac remonto- 
wych w ramach kompetencji Komisji. 
2.Informacja o przebiegu realizacji prac inwestycyjnych 
 i remontowych oraz terminach ich ukończenia. 

w ciągu całego 
roku 



4 Realizacja zadań 
wynikających z bie-
Ŝącej działalności 
oraz opiniowanie 
zgłaszanych   
wniosków wchodzą- 
cych w zakres kom- 
petencji Komisji 

1.Zadania bieŜące 
podejmowane na wniosek 
Burmistrza, RM oraz 
mieszkańców. 
2.Strategia ZrównowaŜonego 
Rozwoju Miasta. 

Opiniowanie projektów uchwał wywołujących skutki finansowe oraz 
wprowadzających zmiany i korekty w aktualnym budŜecie miasta. 
Współpraca  z innymi komisjami w tym zakresie. Podejmowanie 
działań interwencyjnych na zgłoszone wnioski. 
2. Zaopiniowanie projektu Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju 
Miasta. 

w ciągu całego 
roku 

5 Podsumowanie 
pracy Komisji 

Sprawozdanie z pracy komisji 
za 2013 r. 

Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2013 wraz z 
wnioskami do planu pracy na 2014 r. 

Styczeń 2014r. 

 
Przewodnicząca Komisji BudŜetu 
 


