
Plan pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji  

Rady Miasta Międzyrzec Podlaski na 2020 rok 
 

Miesiąc Tematyka obrad Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji Rady Miasta 

Styczeń 1. Informacja nt. pozyskiwania i wykorzystywania funduszy zewnętrznych. 

2. Sprawy różne. 

Luty 
1. Sytuacja mieszkalnictwa na terenie miasta. 

2. Informacja o wydatkach rzeczowych w oświacie poniesionych w 2019 roku. 

3. Sprawy różne. 

Marzec 1. Przegląd stanu technicznego ulic i chodników po sezonie zimowym. 

2. Analiza wykonania zadań inwestycyjnych i przygotowanie dokumentacji 

    technicznej do ich realizacji. 

3. Problematyka osób niepełnosprawnych. 

4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: 

    - sprawozdanie z działalności za 2019 rok; 

    - przewidywane nakłady na 2020 rok. 

5. Sprawy różne. 

Kwiecień 1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu 

 Podlaskim - przyjęcie sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz ocena sezonu 

zimowego. 

2. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej - przyjęcie 

 sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz ocena sezonu zimowego. 

3. Sprawy różne. 

Maj 1. Sprawozdanie finansowe z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu        

    i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim za 2019 rok oraz ocena sezonu zimowego. 

2. Sprawozdanie z działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku 

    publicznego działających na terenie miasta za 2018 rok. 

3. Podsumowanie sezonu zimowego i przygotowanie do sezonu letniego pod  

    względem stanu czystości i porządku  w mieście. 

4. Informacja nt. pozyskiwania i wykorzystywania funduszy zewnętrznych. 

5. Sprawy różne. 

Czerwiec 1. Informacja dotycząca zwolnień z podatku od nieruchomości za 2019 rok. 

2. Przygotowanie do sezonu letniego - imprezy kulturalne i sportowe. 

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok. 

4. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta. 

5. Raport o stanie gminy. 

6. Sprawy różne. 

Sierpień 1. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku. 

2. Informacja o projektach technicznych wykonanych w tym roku oraz planowane  

projekty do końca 2020 roku. 

3. Sprawy różne. 



Wrzesień 1. Ocena funkcjonowania szkół i przedszkoli w mieście, w tym wydatki  

    poniesione na remonty placówek oświatowych w 2020 roku - sprawozdanie  

    z funkcjonowania placówek oświatowych. 

2. Sprawozdanie finansowe z działalności PUK Sp. z o.o. za 2019 rok. 

3. Sprawy różne. 

Październik 1. Ocena sezonu letniego i przygotowanie do sezonu zimowego - imprezy 

    kulturalne i sportowe. 

2. Informacja o oświadczeniach majątkowych składanych do Burmistrza Miasta                                 

i Przewodniczącego Rady Miasta. 

3. Przyjęcie stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok. 

4. Sprawy różne. 

Listopad 1. Stan realizacji inwestycji miejskich zaplanowanych w 2020 roku oraz analiza  

    kosztów poniesionych na naprawę nawierzchni ulic w 2020 r. 

2. Ocena sezonu letniego i przygotowanie do sezonu zimowego - stan czystości, 

    porządku i bezpieczeństwo w mieście 

3. Przygotowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do sezonu zimowego. 

4. Informacja o dodatkach mieszkaniowych wypłacanych ze środków 

    budżetowych w 2019 r. 

5. Sprawy różne. 

Grudzień 1. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2021 rok. 

2. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji za 2020 rok. 

3. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji na 2021 rok. 

4. Sprawy różne. 

 


