
UCHWAŁA NR 161/XXXVI/2010 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz 
zatwierdzenia planu pracy Komisji BudŜetu, Finansów i Inwestycji Rady 
Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok. 

 Na podstawie art. 18 a ust.1, 3 i 4 oraz art. 21 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm,) oraz § 40 ust.  Statutu 
Miasta Podkowa Leśna - załącznik Nr 3  do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 
r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz.  Nr 79, poz. 1999), 
Rada Miasta uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Komisji BudŜetu, Finansów i Inwestycji Rady 
Miasta Podkowy Leśnej za 2009 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Zatwierdza się plan pracy Komisji BudŜetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy 
Leśnej na 2010 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do uchwały  
Nr 161/XXXVI/2010  
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 25 lutego 2010 r. 

 
 

Sprawozdanie z działalności Komisji Bud Ŝetu, Finansów i Inwestycji 

Rady Miasta Podkowy Leśnej za 2009 rok. 

Komisja BudŜetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna, w 2009 roku 

pracowała w następującym składzie: 

• Dariusz Murawski - Przewodniczący 

• Zbigniew Bojanowicz, 

• Jarosław Chrzanowski, 

•  Kazimierz Głowacki, 

• Dorota Obzejta-śbikowska 

• Joanna Trzeciak-Walc 

Zgodnie z przyjętym „Planem pracy Komisji na 2009 rok”, w ramach zaplanowanych zadań 

Komisja BudŜetu, Finansów i Inwestycji w 2009 roku odbyła  16 posiedzeń.  

Do głównych zadań, którymi zajmowała się Komisja BFiI w 2009 roku naleŜało; 

1. Opiniowanie wnoszonych w trakcie roku 2009 projektów uchwał w sprawie zmian  

w budŜecie miasta między innymi; dotyczących robót drogowych, przeznaczenia 

dodatkowych środków na CKiIO,  

2. Monitorowanie stopnia realizacji inwestycji zaplanowanych do wykonania w 2009r. 

3. Wydanie opinii dotyczącej wykonania budŜetu miasta za I półrocze 2009r., 

4. Dyskusja nad problemem rowów odwadniających w mieście oraz prac 

interwencyjnych związanych z podtopieniami na ul Głównej, 

5. Opiniowanie prac nad rozbudową Zespołu Szkół Samorządowych, 

6. Zaopiniowanie porozumienia z Gminami Milanówek i Brwinów dot. moŜliwości 

przygotowania i realizacji projektu budowy szerokopasmowego dostępu do internetu, 

7. Opiniowanie w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta 

Podkowa Leśna na lata 2009-2013.  

8. Przygotowanie wniosków do budŜetu miasta na 2010 rok, 

9. Opiniowanie projektu „BudŜetu miasta na 2010 rok”, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na poszukiwanie środków na poprawę infrastruktury drogowej oraz planowane 

prace nad rozbudową szkoły samorządowej w mieście. 



Załącznik Nr 2 do uchwały  
Nr 161/XXXVI/2010  
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 25 lutego 2010 r. 

 

Plan pracy Komisji BudŜetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok. 

 

PROBLEMATYKA ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI TERMIN 2010 

 
1. Organizacja pracy 
Komisji  

Przyjęcie Planu pracy na rok 2010 
Opracowanie projektu planu pracy przez 
przewodniczącego, omówienie na posiedzeniu komisji i 
zatwierdzenie przez Radę Miasta. 

I kwartał 

1) Zaopiniowaniem „Sprawozdania 
rocznego z wykonania budŜetu 
miasta za 2009 rok” 

Opinia na temat przedstawionego przez Burmistrza 
Miasta „Sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu 
miasta” oraz sprawozdań rocznych z wykonania 
planów finansowych samorządowych jednostek miasta 
za rok 2009. Przekazanie wniosków Komisji 
Rewizyjnej. 

do 31 marca 
 

  2) Zaopiniowaniem wykonania 
budŜetu  miasta za pierwsze 
półrocze 2010 roku 

Opinia na temat przedstawionego przez Burmistrza 
Miasta „Sprawozdania za I półrocze 2010 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 2011 rok 

do 30 września 

 
2. Prace nad budŜetem 

miasta: 
  

4) Wydanie opinii o projekcie 
budŜetu miasta na 2011 rok (prace 
uzaleŜnione od terminy wyborów 
samorządowych) 

1) Zebranie wniosków komisji merytorycznych Rady 
Miasta 
2) Przygotowanie opinii na podstawie ustaleń własnych 
Komisji BudŜetu oraz wniosków pozostałych komisji 
merytorycznych Rady Miasta 

do 30 listopada 2010 
   do 10 grudnia 2010 



 
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 2010 

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

w ciągu całego roku 

4. Realizacja zadań 
wynikaj ących z bieŜącej 
działalności oraz 
opiniowanie zgłaszanych 
wniosków wchodzących 
w zakres kompetencji 
Komisji 

Zadania bieŜące podejmowane na 
wniosek Rady Miasta, Burmistrza 
oraz mieszkańców Miasta 

Opiniowanie projektów wszystkich 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 
przez  mieszkańców wnioski. 

w ciągu całego roku 

 
5. Podsumowanie pracy 

komisji 

Sprawozdanie z pracy komisji w 
2010 roku 

Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za w 2010 , 
obejmujący działanie komisji do momentu wyborów 
samorządowych. 

 
listopad 2010 

 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 


