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Plan pracy
Komisji Budżetu
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
na I półrocze 2020 roku
Tematyka
1. Analiza zaległości podatkowych wobec Miasta oraz wpływ udzielonych ulg i
umorzeń na dochody Miasta (wykonanie za 2018 i 2019 r. - kierunki działania na
2020 r.).
2. Informacja o kosztach funkcjonowania Administracji Publicznej (Rozdz. 75023) na
przestrzeni
lat
2014
–
2019,
wnioski
i
planowane
zmiany
w Administracji w kontekście audytu Urzędu Miasta wykonanego w 2019 roku przez
firmę INORG sp. z o.o.
3. Sprawozdanie z prac Komisji za II półrocze 2019 roku.
1. Informacja o kondycji finansowej spółki ...DOMARO.
2. Informacja na temat dochodów bieżących i majątkowych szkół podstawowych i
przedszkoli
(wpływy
z
najmu
i
dzierżawy,
inne
dochody)
na przestrzeni lat 2014 – 2019 i ich wpływ na budżet Miasta.
1. Sprawozdanie
z
Gminnego
Programu
Przeciwdziałania
Narkomanii
i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2019.
2. Informacja o dochodach z podatku od nieruchomości i od środków transportowych na
przestrzeni lat 2014 – 2019 i realizowana polityka miasta w zakresie polepszenia
ściągalności oraz pobudzania wzrostu dochodów z tego tytułu.
1. Analiza rocznych sprawozdań finansowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz
Wodzisławskiej
Placówki
Wsparcia
Dziennego
„Dziupla”
za 2019 rok.
2. Informacja na temat transferów socjalnych (zasiłków i dodatków) oraz kosztów
funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Rodz. 85219) w latach
2014-2019.
3. Informacja z bieżącego wykonania budżetu.
1. Analiza rocznych sprawozdań finansowych Wodzisławskiego Centrum Kultury oraz
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2019 rok.
2. Informacja na temat środków finansowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne
realizowane
przez
Miasto
Wodzisław
Śląski
w
2020
roku
z uwzględnieniem zadań Rad Dzielnic.
1. Informacja na temat udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych i prawnych na przestrzeni lat 2014-2019 i realizowana polityka miasta w
zakresie pobudzania wzrostu dochodów z tego tytułu.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Wodzisławia Śl. za 2019 rok.
3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2020 roku.
Przewodniczący Komisji Budżetu
Łukasz Chrząszcz

