
SPRAWOZDANIE  

z działalności Komisji budżetu i finansów oraz działalności gospodarczej, 

budownictwa i spraw mieszkaniowych w roku 2012  

 

 
W omawianym okresie komisja odbyła 12 posiedzeń w tym również wyjeżdżała w teren. 

 

W trakcie odbytych posiedzeń Komisja zajmowała się niżej podaną 

tematyką 

 

1. odbyto posiedzenie z udziałem Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w 

Złotoryi oraz pracownikiem Urzędu Gminy w Złotoryi posiedzenie 

poświęcone było remontu dróg powiatowych przebiegających na terenie 

gminy oraz remontu dróg gminnych 

 

2. wysłuchano  informacji Pani Wójt o możliwości sprzedania mieszkania w 

Leszczynie dla Towarzystwa Tradycji Górniczych stanowiące ciąg 

zagospodarowanych pomieszczeń przez TTG, wyraziła również 

pozytywną opinię o przydzieleniu mieszkania w Leszczynie dla 

oczekujących 

 

3. zapoznano się z stanem bezrobocia w gminie Złotoryja w 2011 r. / 

materiał referowany przez przedstawiciela  Powiatowego Urzędu Pracy w 

Złotoryi, 

 

4. wysłuchano informacji na temat środków wydatkowanych przez gminę na 

łagodzenie skutków bezrobocia na terenie gminy, 

 

5. dokonano analizy proponowanych taryf na dostarczenie wody i 

odprowadzania ścieków 

  

6. dokonano oceny działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Wilkowie Osiedlu za 2011 r. , 

 

7. wysłuchano informacji dyrektora ZGK i M o sprawach mieszkaniowych  

  
8. odbyto wyjazdowe posiedzenie do Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Gierałtowcu. Wysłuchano informacji kierownika Gminnego Zespołu Placówek Służby 

Zdrowia. Protokół z posiedzenia komisji został przekazany Pani Wójt by 

ustosunkowała się do przedstawionych potrzeb remontowych poszczególnych 

ośrodków Zdrowia. Komisja otrzymała odpowiedź od Pani Wójt  

 



9. odbyto się wspólne posiedzenie Komisji z pozostałymi komisjami rady na którym 

dokonano analizy wykonania budżetu za 2011 r. Opinia poszczególnych komisji o 

wykonaniu budżetu była pozytywna. 

 

10. wydano pozytywną opinię o propozycji remontu drogi w Podolanach 

współfinansowanego  w połowie przez Gminę i PZD w Złotoryi  

 

11. dokonano oceny wydatków na utrzymanie placówek oświatowych w gminie i 

dożywiania dzieci. Komisja skierowała do Pani Wójt zapytanie czy potrzeby 

nauczycieli na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli są zaspakajane w całości.  Z 

odpowiedzi Pani Wójt na zadane zapytanie wynika, że środki są wystarczające i 

niekiedy w pełni nie wykorzystane w przyznanej wysokości 

 

12. zapoznano się ze stanem podmiotów gospodarczych na terenie gminy, 

 

13.  dokonano analizy kosztów funkcjonowania sieci wodociągów i kanalizacji, 

 

14. komisja skierowała do Pani Wójt wniosek o ponowne zwrócenie  się do mieszkańców 

Sępowa  by jednoznacznie opowiedzieli się czy oświetlenie chcą czy nie, by złożyli 

stosowne oświadczenia 

 

15. odbyto wspólne posiedzenie komisji z pozostałymi komisjami rady na temat analizy 

wykonania budżetu za I półrocze 2012. Na wspólnym posiedzeniu omówiono projekty 

uchwał na najbliższą sesję Rady 

 

16. zapoznano się z informacją ZGK i M w Wilkowie Osiedlu na temat zasoby 

mieszkaniowego 

 

17. dokonano analizy zadłużenia budżetu gminy i spłaty zobowiązań 

 

18. wysłuchano informacji na temat wydatków na prace interwencyjne  

 

19. na wspólnym posiedzeniu komisji z pozostałymi komisjami dokonano analizy 

projektu budżetu na 2013 r., omówiono projekty uchwał na najbliższą sesję Rady, 

dyskutowano na temat ceny za 1 q żyta  

 



 

Przewodniczący Komisji  

 

     Zdzisław Adaszek  

 


