Sprawozdanie z dzialalnosci
Komisji Bud:i:etowo-Gospodarczej
Rady Miasta Marki
za 2009 r.

Komisj<; Budzetowo-Gospodarcz~ powolano uchwallJo Rady Miasta Marki Nr lI/712006
z dnia 8 grudnia 2006 roku.
W 2009 roku Komisja dzialala w skladzie:
1. Pawel Adamczyk - WiceprzewodniczlJocy Komisji,
2. EIzbieta Brzozowska,
3. Pawel Chojnowski,
4. Boguslaw DlJobkowski,
5. Kazimierz K<;dzierski,
6. Marek Kroczek,
7. Marek Mallk,
8. Jacek Orych,
9. Tadeusz Pasternak,
10. Filip RZewski - PrzewodniczlJocy Komisji,
11. Tadeusz Sklodowski,
12. Marek Szczepanowski.
Komisja pracujlJoc w oparciu 0 plan pracy przej<;ty na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2008 r.
odbyla w okresie sprawozdawczym 14 posiedzeiJ., podczas kt6rych zrealizowano zalozone
w planie pracy zagadnienia.
W 2009 r. Komisja wydala 100 pozytywnych i 2 negatywne opinie
wprowadzanych na sesje Rady Miasta.

0

projektach uchwal

Podczas posiedzeiJ. Komisja wypracowywala opinie, wnioski i stanowiska w przedmiocie
swojego statutowego dzialania, tj. w szczeg6lnosci:
a) budzetu gminy,
b) finans6w gminy, w tym zaci~ania kredyt6w i pozyczek, obslugi bankowej gminy
i dotacji,
c) przedsi<;wzi<;c gospodarczych gminy, w tym inwestycji i remont6w.
W zakresie budzetu gminy Komisja zajmowala si<; opiniowaniem budzetu miasta Marki na
rok 2009, dokonywala korekt tejze uchwaly oraz zajmowala si<; analizlJo wykonania budzetu na
rok 2008. Komisja analizowala r6wniez projekt budzetu gminy na rok 2010.
Ponadto w 2009 r. Komisja analizowala i przedyskutowala nast<;pujlJoce zagadnienia:
• Mozliwosc sprzedazy mieszkaiJ. komunalnych.
• Mozliwosc pozyskania srodk6w zewn<;trznych na finansowanie zadaiJ. inwestycyjnych
w miescie.
• Stan przygotowaiJ. do zagospodarowania terenu Fabryki Briggsow.
• Stan przygotowaiJ. do budowy drogi S8 - spotkanie z przedstawicielem GDDKiA Oddzial
w Warszawie - panem Bartlomiejem RatyiJ.skim - Kierownikiem Projektu Warszawski
W<;zel Drogowy.
• Stan gospodarki lokalowej gminy.
• Analiza w zakresie inwestycji, remontow i prac modernizacyjnych na podstawie
informacji 0 wykonania budzetu za I p61rocze 2009r.

•
•

Stan reaIizacji zadan inwestycyjnych.
Stan reaIizacji programu budowy sieci kanalizacyjnej dla Miasta Marki - spotkanie
z panem Pawlem Specjalskim - Prezesem Wodoci!\gu Mareckiego sp. z 0.0.
Tym samym komisja zreaIizowala caly przewidziany na 2009 r. plan pracy.
Obecnie Komisja reaIizuje plan pracy na 2010 rok przyj~ty na posiedzeniu w dniu 10 grudnia
2009 r. W planie pracy zaplanowano kontynuowanie pracy nad zadaniami szczeg61nie
istotnymi dla miasta takimi jak zapoznanie si~ ze stanem przygotowan do budowy drogi
S8 i S17 w tym spotkanie z przedstawicielem GDDKiA oraz monitorowaniem stanu realizacji
programu budowy sieci kanalizacyjnej dla Miasta w tym spotkanie z przedstawicielami
Wodoci!\gu Mareckiego.

Przewodniczqcy
Komistt;zew:;;vrczej
Filip Rzewski
Marki, I3 stycznia 2010 r.

