
PLAN   PRACY 
 Komisji   Budżetu   i   Finansów   
na  rok  2010

L.p.
Tematyka  posiedzenia
Terminy
Analizy i informacje
Udział  
w  posiedzeniu
Komisji
I

	 Kierunki działania Komisji Budżetu  i  Finansów w roku 2010.
	.Budżet miasta na rok 2010

- analiza uchwalonego budżetu
- prognoza długu
- budżet szczegółowy (jednostki  
                  budżetowe, zakład budżetowy, 
- budżet a strategia gminy
- informacje o stanie mienia 
                 komunalnego gminy



styczeń

budżet miasta

szczegółowe plany finansowe

Z-ca Prezydenta Miasta

Skarbnik Miasta

Naczelnicy Wydziałów
II

Analiza realizacji budżetu gminy  
za rok 2009

      - wykonanie dochodów własnych    
                gminy
      -ocena finansów gminy
             -stopień i sposób realizacji  
               budżetu za  poprzedni  rok     
               budżetowy    przez  organ     
               wykonawczy   
       2.    Ocena sprzedaży mienia  
              komunalnego za rok 2009. 
       3.    Ocena wydatków na wieloletnie 
              programy inwestycyjne za 2009
              rok.
       4.   Spłaty zobowiązań w 2009 
             i  plan spłaty  w latach    
             następnych oraz  zaciągnięte                
             kredyty.
        5.  Ocena sytuacji finansowej ZOZ.


               
luty-marzec

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta wraz  z załącznikami


Skarbnik Miasta

Dyrektor  ZOZ

Naczelnik Wydziału Nieruchomości
III

 Analiza wykonania budżetu  
za I kwartał 2010
      - ocena  finansów gminy
      - stopień realizacji sprzedaży      
                mienia   komunalnego

        
         
            
kwiecień


sprawozdanie  
 

Skarbnik Miasta


Z-ca Prezydenta Miasta

Naczelnik Wydziału  
Nieruchomości

IV


Zapoznanie się z informacją 
       na temat  skuteczności      
        odzyskiwania  należności gminy 
        (podatki, czynsze, mandaty,  
        grzywny itp.)





maj


Sprawozdanie  finansowe

informacja




Dyrektor  MZBM

Wydz. Finansowy


V
        1. Informacja w zakresie       
          przygotowywania projektów 
         i  programów realizowanych 
         ze  środków Unii Europejskiej.
.
czerwiec



informacja



Pełnomocnik Prezydenta
Miasta do spraw Unii Europejskiej i Współpracy Zagranicznej

Pełnomocnik Prezydenta
do Spraw Strategii i Analiz Rozwoju Miasta 


VI

         1. Analiza finansowa placówek 
             kultury, oświaty i sportu 
             w mieście.
lipiec/sierpień



sprawozdanie

informacja



Biuro Spraw Społecznych

Dyrektorzy jednostek budżetowych
VII
1.Ocena wykonania budżetu                      
   za I  półrocze 2010:
         - stopień realizacji zadań    
            inwestycyjnych,  w tym:
          - na realizację programów  
            pochodzących ze środków budżetu         
            Unii Europejskiej
           
wrzesień


Sprawozdanie


Skarbnik Miasta

Z-ca Prezydenta
VIII
         1. Ocena realizacji działań  
            w zakresie    
             pozyskiwania środków z Unii 
             Europejskiej
          - stopień wykonania projektów 
            w zakresie infrastruktury i innych    
            projektów zawartych w załączniku  
            do  budżetu miasta na rok 2009
październik

Informacja

Pełnomocnik Prezydenta
Miasta do spraw Unii Europejskiej i Współpracy Zagranicznej

IX
           1. Inne zadania:
            - omówienie materiałów sesyjnych
            - różne wnioski, skargi, 
Sprawozdanie z działalności  
        KBiF 
              za rok 2010. 
               
            


        
        Komisja w składzie:

         1.   Przewodniczący Komisji  -     Marek     Palka
                                                                 Król Gerda
                                                                 Urszula Owoc-Kania
                                                                 Bożena Wojciechowska-Zbylut
                                                                 Andrzej Porada 
                                                           Gerard  Glombik



