
UCHWAŁA NR XXIII.216.2020 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Inwestycji 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na 2021 r. 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na 
2021 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Inwestycji Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII.216.2020 
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki  
z dnia 17 grudnia 2020 r. 

 
Plan pracy Komisji Budżetu i Inwestycji  

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na 2021 rok. 
 

Lp. Termin 
posiedzenia 

Tematyka posiedzenia 

1.  

I Kwartał: 
(styczeń, 

luty, 
marzec), 

- analiza materiałów na sesję i sprawy bieżące, 
- realizacja innych zadań zleconych przez Radę Gminy,  
- przygotowanie opinii do projektów uchwał dotyczących 
gospodarki finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki,  
- przygotowanie opinii projektów uchwał, dotyczących zmian 
w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki, 
- dyskusja na temat realizacji funduszu sołeckiego  

2.  
II Kwartał: 
(kwiecień, 

maj,  
czerwiec), 

- analiza materiałów na sesję i sprawy bieżące, 
- analiza stopnia realizacji prowadzonych inwestycji na 
terenie Gminy ujętych w budżecie Gminy,  
- zimowe utrzymanie dróg – organizacja i wydatki finansowe, 
lub ocena sezonu zimowego utrzymania dróg, 
 

3.  III Kwartał: 
(lipiec, 

sierpień, 
wrzesień), 

- analiza materiałów na sesję i sprawy bieżące, 
- drogi gminne – przebieg prac remontowych przewidywane 
prace dla polepszenia nawierzchni. koszty finansowe, 

4.  

IV Kwartał: 
(październik, 

listopad, 
grudzień), 

- analiza materiałów na sesję i sprawy bieżące, 
- zaopiniowanie stawek podatków na rok 2022, 
- zapoznanie się z założeniami do budżetu Gminy Mińsk 
Mazowiecki na 2022 i prace nad tym budżetem, 
- uczestniczenie w procedurach uchwalenia budżetu Gminy, 
- nawiązanie współpracy z ościennymi samorządami – na 
bieżąco, 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2020 r., poz. 713 ze zm.) komisje podlegają radzie gminy i przedkładają jej plan pracy oraz
sprawozdania z działalności.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.
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