Uchwała Nr XXXVIII / 344 / 2017
Rady Miasta Ząbki
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji
na 2017 r.
Na podstawie § 38 ust. 2 Statutu Miasta Ząbki, stanowiącego załącznik do uchwały
Nr 109/XXII/04 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Miasta Ząbki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 8356 i z 2015 r. poz. 8549), Rada
Miasta uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zatwierdza się następujący roczny plan pracy Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta
Ząbki na 2017 r.:
1) opracowanie projektu planu gospodarczego na lata 2018-2022, w zakresie
priorytetowych miejskich inwestycji infrastrukturalnych, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 6
ustawy;
2) analiza potencjalnych skutków prawnych i finansowych dla Miasta Ząbki związanych
z przyjęciem projektu ustawy o ustroju m. st. Warszawy;
3) analiza skutków decyzji Burmistrza Miasta Ząbki wydanych w 2016 r. w zakresie
udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych;
4) analiza projektu wieloletniego planu inwestycyjnego PGK w Ząbkach Sp. z o.o.,
5) ocena realizacji budżetu Miasta Ząbki za rok 2016 r.;
6) monitoring sprawozdań finansowych spółek z udziałem Miasta Ząbki za 2016 r.;
7) analiza wykorzystania obiektów miejskich, zarządzanych przez MOSiR, MOK oraz
MCS w Ząbkach sp. z o.o.;
8) analiza prawidłowości prowadzenia przez jednostki oświatowe wydzielonych
rachunków dochodów własnych;
9) ocena sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.,
10) ocena projektu budowlanego w zakresie przebudowy ul. Powstańców w Ząbkach;
11) ocena efektywności wydatków poniesionych przez Miasto Ząbki w zakresie akcji
meldunkowej, w kontekście rozwoju budownictwa mieszkaniowego;
12) analiza potrzeb miasta pod kątem utworzenia w Ząbkach szkoły średniej.
2. Ponadto Komisja Budżetu i Inwestycji będzie wykonywać na bieżąco zadania polegające
na:
1) bieżącej analizie dochodów i wydatków realizowanych przez Burmistrza Miasta Ząbki
oraz gminne jednostki organizacyjne;
2) bieżącej analizie przebiegu realizowanych przez Burmistrza Miasta Ząbki inwestycji
miejskich o wartości powyżej 30.000 euro;
3) opiniowaniu projektów uchwał Rady Miasta Ząbki w sprawach związanych z budżetem
i finansami Miasta oraz zadaniami inwestycyjnymi;
4) formułowaniu opinii i wniosków w zakresie właściwości Komisji oraz w sprawach
zgłaszanych do niej.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Inwestycji.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

