
PROJEKT 
UCHWAŁA NR .../.../2017 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia ................ 2017 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji                                                          
Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok 

  

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

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 3 załącznika Nr 3 Organizacja 

wewnętrzna oraz tryb pracy Rady Miasta Podkowa Leśna do Statutu Miasta Podkowa Leśna 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 79, 

poz. 1990 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta 

Podkowa Leśna na 2018 rok, stanowiący załącznik niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                    
/Z wyłączeniem załącznika/ 

 

 

Monika Płaszewska-Opalińska 
/-/ 

Radca prawny 
Wa-8421 

                                                                                                                                                                                                                  
 
 

 

 



 

 

Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji                                                          
Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok 

 

 

1.   Opiniowanie wykonania budżetu za 2017 i 2018 rok: 

a. opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 rok oraz 

sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego (bilans) za 2017 rok – 

termin przed absolutorium, 

b. opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2018  

– termin do 30 września 2018 r. 

2.   Prace nad budżetem miasta na 2018 rok: 

a. złożenie do Burmistrza Miasta wniosków Komisji do planu finansowego – termin do  

30 września 2018 r., 

b. zaopiniowanie projektu budżetu miasta – termin grudzień 2018 r. 

3.    Monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych, zaplanowanych w budżecie na 2018 rok.  

4. Monitorowanie finansów miasta w zakresie działania jednostek organizacyjnych 

zajmujących  się kulturą i edukacją. 

5.   Prace nad Budżetem partycypacyjnym: 

 a. monitorowanie realizacji projektów zatwierdzonych do realizacji  w 2018 r., 

 b.  monitorowanie prac nad budżetem partycypacyjnym na rok 2019, 

      c. ewaluacja procesu budżetu partycypacyjnego – ocena skuteczności rozwiązań, metod i 

narzędzi stosowanych na  poszczególnych etapach procedury. 

6.   Bieżące opiniowanie projektów uchwał i innych wnoszonych spraw.  

7.   Przygotowanie Planu Pracy Komisji Budżetu na rok 2019. 

 

Przewodniczący KBFiI 

/-/ 

Wojciech Żółtowski 

Załącznik do uchwały  

Nr .../..../2017 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia .......... 2017 r.  


