
 
PLAN  PRACY 

 
Komisji Budżetu, Finansów i Planowania  

 
Rady Miejskiej w Żurominie  

 
na 2019 rok 

 
I Kwartał 2019r. 
 

1. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2018r. oraz opracowanie planu pracy Komisji na 
2019r. 

2. Spotkanie z przedstawicielami ŻZK: 
- ocena kondycji finansowej spółki, 
- planowane kierunki rozwoju, 
- wysłuchanie informacji na temat stanu sieci wodociągowej, sanitarnej i ciepłowniczej. 

3. Wykonanie zadań z Budżetu Obywatelskiego na rok 2018, ocena Regulaminu 
kwalifikowania zadań w ramach BO. 

4. Zapoznanie się z finansowymi aspektami ŻCK i PMBP – przygotowania do Dni Żuromina 
w tym zapoznanie się z propozycjami programu.  

5. Ocena stanu zaawansowania pracy nad MPZP dla miasta Żuromin. 
 

 
II Kwartał 2019r. 

 
1. Ocena wykorzystania środków na zimowe utrzymanie dróg oraz ocena stanu dróg 

gminnych po okresie zimowym, przewidywane środki i zakres remontów cząstkowych. 
2. Funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi, wpływy z opłat, stopień segregacji, 

wywiązywanie się obowiązku osiągnięcia wskaźników. 
3. Funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości, analiza kosztów i założonych celów 

powstania projektu (rzeczywisty rozwój firm, które skorzystały z możliwości prowadzenia 
działalności w Inkubatorze Przedsiębiorczości). 

4. Analiza wykonania budżetu za 2018r. 
5. Ocena stopnia dostępności do infrastruktury sportowej na terenie Gminy i Miasta 

Żuromin. 
 

 
III Kwartał 2019r. 
 

1. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2019r. 
2. Ocena stopnia wykonania zadań inwestycyjnych zaplanowanych i realizowanych w roku 

2019 – wkład pozyskanych środków zewnętrznych. 
3. Stan przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 
4. Ocena działalności świetlic wiejskich na terenie Gminy Żuromin – możliwości rozwoju 

i zakres finansowania. 
 

IV Kwartał 2019r. 
 
1. Współpraca Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi – działalność 

spółdzielni socjalnej. 
2. Realizacja zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej dzieci i młodzieży, organizacja 

wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji. 
3. Opracowanie wniosków do budżetu na 2020r.  
4. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2020r. oraz analiza 

wniosków i opinii Komisji stałych Rady Miejskiej z udziałem Przewodniczących tych 
komisji. 

 
-verte- 

 



 
 
 
 
Ponadto plan pracy komisji obejmuje: 
 
1. Analizę materiałów sesyjnych. 
2. Podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych, formułowanie wniosków i opinii w zakresie 

kompetencji komisji. 
3. Wykonywanie innych zadań statutowych nie objętych planem pracy na 2019r. 

a wynikających z bieżących potrzeb. 
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