
PLAN PRACY KOMISJI BUD śETU, FINANSÓW I INWESTYCJI na rok 2007  
 

PROBLEMATYKA ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN 2007 

1. ORGANIZACJA PRACY 
KOMISJI  

Przyjęcie Planu pracy na rok 2007 
Opracowanie projektu planu pracy przez 

przewodniczącego, omówienie na posiedzeniu 
komisji i zatwierdzenie przez Radę Miasta. 

do lutego 

Wypracowanie opinii o projekcie budŜetu 
miasta na 2007 rok 

Przygotowanie opinii na podstawie ustaleń 
własnych Komisji oraz wniosków wszystkich 

komisji merytorycznych Rady Miasta 
do końca  marca 

Prace nad zaopiniowaniem 
„Sprawozdania rocznego z wykonania 

budŜetu miasta za 2006 rok”  

 
Zaopiniowanie przedstawionego przez 

Burmistrza Miasta „Sprawozdania rocznego z 
wykonania budŜetu miasta” oraz sprawozdań 
rocznych z wykonania planów finansowych 

samorządowych jednostek miasta za rok 2006. 
Przekazanie wniosków Komisji Rewizyjnej. 

 

do 7 kwietnia 
 

Prace na zaopiniowaniem wykonania 
budŜetu miasta za pierwsze półrocze 2007 

roku 

Zaopiniowanie przedstawionego przez 
Burmistrza Miasta „Sprawozdania rocznego z 

wykonania budŜetu miasta” i przekazanie 
wniosków pozostałym komisjom. 

do końca sierpnia  

Składanie wniosków do Burmistrza 
Miasta do planu finansowego na kolejny 

rok 

Formułowanie wniosków i zgłaszanie kierunków 
oczekiwanych  inwestycji  w  mieście, które  

powinny zostać uwzględnione w budŜecie miasta 
na 2008 rok 

do 30 września 

2. Prace nad budŜetem 
miasta na rok 2007 i 2008  

Wypracowanie opinii o projekcie budŜetu 
miasta na 2008 rok 

Przygotowanie opinii na podstawie ustaleń 
własnych Komisji , materiałów informacyjnych 
przesłanych przez Przewodniczącego RM oraz 
wniosków wszystkich komisji merytorycznych 

Rady Miasta 

od 18 listopada do 10 
grudnia 



3. Monitorowanie działań 
inwestycyjnych 

Monitorowanie realizacji działań 
inwestycyjnych wynikających ze strategii 

oraz formułowanie wniosków do 
wieloletniego budŜetu inwestycyjnego 

Omówienie realizacji działań inwestycyjnych – 
powołanie grupy roboczej 

do kwietnia 

 
4. Realizacja  zadań w 

ramach przyjętej 
STRATEGII 

ZRÓWNOWA śONEGO 
ROZWOJU MIASTA-
OGRODU PODKOWA 

LEŚNA 

Omówienie działań inwestycyjnych 
wynikających ze STRATEGII 

ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU 
MIASTA-OGRODU PODKOWA 

LEŚNA 

Omówienie działań inwestycyjnych i 
opiniowanie kierunków rozwoju miasta 

Współpraca przy realizacji wybranych zadań. 
Udział członków komisji w działaniach 

zespołów sterujących i w pracach zespołu 
monitorującego 

w ciągu całego roku 

5. Realizacja zadań 
wynikaj ących z bieŜącej 

działalności 

Zadania bieŜące podejmowane na wniosek 
Burmistrza, Komisji oraz Rady Miasta 

Opiniowanie projektów wszystkich uchwał 
wywołujących skutki finansowe. Współpraca z 

innymi Komisjami 
w ciągu całego roku 

6. Podsumowanie pracy 
komisji  

Sprawozdanie z pracy komisji za rok 2007 
Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 
rok 2007 wraz z wnioskami na rok przyszły. 

grudzień -styczeń 

 
Podkowa Leśna 6 luty 2007           Przewodniczący Komisji   
 

Dariusz Murawski 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 

• Zakres działania Komisji BudŜetu, Finansów i Inwestycji  



 
 

Zakres działania Komisji BudŜetu, Finansów i Inwestycji 
 
 
 
Komisja w swojej działalności zajmować się będzie poniŜszymi zadaniami inwestycyjnymi: 
 
  

1. Opiniowanie projektów budŜetu Miasta i ewentualne jego zmiany na podstawie wniosków pozostałych komisji, 
2. Nadzór nad budową, remontem i utrzymaniem wszystkich dróg, parkingów i chodników na terenie Miasta (w tym ulic granicznych z 

innymi gminami), 
3. Zaopatrzenie w wodę Miasta i jej rozprowadzanie, 
4. Funkcjonowanie kanalizacji miejskiej, przesyłanie oraz oczyszczanie ścieków, 
5. Gospodarka odpadami komunalnymi, 
6. Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej oraz budynków stanowiących własność Miasta, 
7. Zaopatrzenie w energię elektryczną - oświetleniem ulic i linie przesyłowe, 
8. Zaopatrzenie w gaz – utrzymanie sieci gazowej, 
9. Rozbudowa (nowa lokalizacja), modernizacja i eksploatacja cmentarza komunalnego, 
10. Wspieranie działalności gospodarczej zgodnie z charakterem Miasta-Ogrodu, 
11. Stała współpraca z innymi Komisjami Rady Miasta, 
12. Budowa bazy sportowej i rekreacyjnej (hala-sala, boiska wyposaŜenie skate- parku, plac zabaw dla dzieci) 
13. Inne inwestycje realizowane na potrzeby Miasta, 

 


