Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr 121/XXVII/2009
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 12 marca 2009 r.

Plan pracy Komisji BudŜetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok.

PROBLEMATYKA
1. Organizacja pracy
Komisji
2. Prace nad budŜetem
miasta:

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN 2009

Przyjęcie Planu pracy na rok 2009

Opracowanie projektu planu pracy przez
przewodniczącego, omówienie na posiedzeniu komisji i
zatwierdzenie przez Radę Miasta.

I kwartał

Opinia na temat przedstawionego przez Burmistrza
1) Zaopiniowaniem „Sprawozdania Miasta „Sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu
rocznego z wykonania budŜetu miasta” oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów
miasta za 2008 rok”
finansowych samorządowych jednostek miasta za rok
2008. Przekazanie wniosków Komisji Rewizyjnej.

do 31 marca

2) Zaopiniowaniem wykonania
budŜetu miasta za pierwsze półrocze
2009 roku

Opinia na temat przedstawionego przez Burmistrza
Miasta „Sprawozdania za I półrocze 2009 roku z
wykonania budŜetu miasta” i przekazanie wniosków
pozostałym komisjom.

do 15 września

3) Składanie do Burmistrza Miasta
wniosków komisji do planu
finansowego na kolejny rok

Formułowanie wniosków i zgłaszanie kierunków
oczekiwanych inwestycji w mieście w budŜecie miasta
na 2010 rok

do 30 września

1) Zebranie wniosków komisji merytorycznych Rady
Miasta
4) Wydanie opinii o projekcie budŜetu
2) Przygotowanie opinii na podstawie ustaleń własnych
miasta na 2010 rok
Komisji BudŜetu oraz wniosków pozostałych komisji
merytorycznych Rady Miasta

do 30 listopada 2009

do 10 grudnia 2009

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 rok 2009

Prowadzenie działań mających na celu monitorowanie
przygotowania i realizacji inwestycji, wykonywane na
posiedzeniach komisji oraz w trakcie spotkań roboczych
w ciągu całego roku
w terenie (w szczególności dotyczących: rozbudowy
szkoły, inwestycji drogowych oraz prac remontowych w
mieście)

Opiniowanie projektów wszystkich uchwał
4. Realizacja zadań
wywołujących skutki finansowe oraz wprowadzających
Zadania bieŜące podejmowane na
wynikających z bieŜącej
zmiany i korekty w aktualnym budŜecie miasta..
wniosek Burmistrza, Rady Miasta oraz
działalności oraz
Współpraca z innymi Komisjami w tym zakresie.
mieszkańców
opiniowanie zgłaszanych
Podejmowanie działań interwencyjnych na zgłoszone
wniosków wchodzących w
przez mieszkańców wnioski.
zakres kompetencji Komisji
Zaopiniowanie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego (WIP)
Aktywny udział w przygotowaniu oraz zaopiniowanie
5. Wieloletni Plan
uwzględniającego zaplanowane
przedstawionego przez Urząd Miasta Wieloletniego
Inwestycyjny (WIP)
działania inwestycyjne na terenie
Planu Inwestycyjnego (WIP)
miasta
5. Podsumowanie pracy
komisji

Sprawozdanie z pracy komisji za rok Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2009
2009
wraz z wnioskami na rok przyszły.

w ciągu całego roku

III kwartał 2009

styczeń- luty 2010

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Janusz Radziejowski

