
ZałącznikNľ l do UchwĄ Nľ LIII385/18
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia I lutego 201 8 r.

PLAN PRACY
KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW I INICJATYW GOSPODARCZYCH

RADY MIASTA żynłnoowA NA 2018 rok.

I KWARTAŁ
1.opracowanie sprawozdania zpracy Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych.
Z.Analiza stanu należności na dzień 3I.I2.20l7 r. umoľzenia, rozłoŻenia na raty, sprawy

w postępowaniu egzekucyjnym.
3.Przedstawienie infoľmacji w zakľesie windykacji należności czynszorych w zasobach

komunalnych za 2017 r. Podejmowane działania zmierzające do popľawy windykacji
należności.

4.Infoľmacja o ľozliczeniu się z dotacji z budżetu gminy za 2017 t. instýucji
nie należących do sektora finansów publicznych.

5,Zapoznanie się z planami inwestycyjnymi miejskich spółek komunalnych
na 2018 r.

II KWARTAŁ
l .Infoľmacj a dotycząca realizacji budżetu miasta zalkwaftał 2018 r.

2.Informacja dotycząca realizacji dochodów budzetu w 2018 ľ. w zakľesie podatków

i opłat wg. stanu ĺadzieŕĺ 31.03.2018 r.

3.Wyniki ekonomiczne miejskich spółek komunalnych w 20t7 r.

4.Infoľmacj a dotycząca zaawansowania realizacji zadaí inwestycyjnych zapisanych
w budŻecię za Ipółľocze2018r._ wykonanie Íinansowe.

5.Informacja o stanie mienia komunalnego.
6.Ocena wykonania budzetu miasta za 2017 r. Ocena i wypracowanie opinii

dotyczącej udzielenia absolutorium.

III. KWARTAŁ
l.Informacja đotycząca wykonania budzetu Miasta za II k'wartały 20I8r.
2.System gospodarowania odpadami komunalnymi _ dochody i koszty, zaległości

i ich windykacja- wg. stanu na 30.06.2018 r.

3 . Analiza ekonomiczna funkcj onowania miej skiego transportu publicznego.
4.Informacja dot. realizacjí projektów z udziałem środków zevłnętrznych.

Iv. KWARTAŁ
l.Infoľmacja dotycząca realizacji budzetu miasta za III kwaľtały 2018 ľ.

2.Infoľmacj a dotycząca rea|izacji zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie na 2018 r. -
wykonanie finansowe i rzeczowę.

3.Infoľmacj a dotyczaca wysokości stawek podatków lokalnych na20l9 r.

4.Projekt budżetu na20l9 r.

5.opracowanie planu pľacy komisji na20l9 r.
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Ustalenia ogólne:

a/plarl posiada charakteľ otwaľty' dopuszcza się jego zmiany jak również wprowadzanie
nowych tematów w zależności od potrzeb,

blmateriały na posiedzenie Komisji dotyczące rca|izacji niniejszego planu pracy winny byó
przedłoŻoĺe przez P rczy denta z co naj mniej 3 -dniowym wypľzed zeniem,

c/na posie dzeniach komisj i będą opiniowane wniesione pľoj ekty uchwał,
ďna posiedzeniach komisji omawiane będą sprawy tőŻne i wniesione.
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