
SPRAWOZDANIE  

z działalności Komisji budżetu i finansów oraz działalności gospodarczej, budownictwa i 

spraw mieszkaniowych w roku 2013.  

 

 

 W omawianym okresie komisja odbyła 13 posiedzeń ujętych w lanie pracy. 

 

W trakcie odbytych posiedzeń Komisja zajmowała się niżej podaną tematyką: 

 

1) analizowano informację o remontach dróg powiatowych na terenie Gminy Złotoryja 

w 2012r. i planowanych do realizacji w 2013r. oraz informacji nt remontów dróg 

gminnych w 2012r. i planowanych do 2013r.; Komisja opiniowała również projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013; Radni składali wnioski, które 

zostały odnotowane w protokole z posiedzenia Komisji w dn.25.01.2013r.; 

 

2) wysłuchano  informacji Pani Skarbnik nt wykorzystania środków funduszy sołeckich 

w 2012r. oraz dokonano analizy proponowanych taryf na dostarczenie wody 

i odprowadzania ścieków - Radni negatywnie zaopiniowali projekt uchwały w tej sprawie; 

 

3) dokonano oceny działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Wilkowie Osiedlu za 2012 r. oraz ponownie analizowano propozycję taryf na 

dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków – we wniosku ZGKiM o ustalenie taryf p. 

Wójt stwierdziła błąd rzutujący na prawidłowość wyliczeń; po dyskusji Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie; Komisja opiniowała również 

projekty uchwał na najbliższą sesję RG; 

 

4) dokonano analizy funkcjonowania placówek oświatowych pod kątem ponoszonych 

kosztów z uwzględnieniem demografii i możliwości uzyskania oszczędności; Komisja 

opiniowała również projekty uchwał na najbliższą sesję RG; 

 

5) kwietniowe posiedzenie Komisji poświęcone było sprawom mieszkaniowym; Komisja 

analizowała złożone wnioski o przydział lokali; 

 

6) dokonano oceny ściągalności podatków lokalnych za rok 2012 i I kwartał 2013r. oraz 

wysłuchano informacji nt środków finansowych wykorzystanych na oświetlenie drogowe 

wsi, jego stanu i prac wykonywanych przez Turon w 2012r. i I kw 2013r. 

 

7) wspólnie z  pozostałymi komisjami Rady Gminy, Komisja analizowała sprawozdanie 

z wykonania budżetu gminy za 2012 r. - opinia poszczególnych komisji o wykonaniu 

budżetu była pozytywna; 

 

8) opracowano plan pracy Komisji na II półrocze 2013r.; Komisja opiniowała również 

projekty uchwał na najbliższą sesję RG; 

 

9) analizowano stopień realizacji dotacji przekazanych podmiotom zależnym od gminy i 

dotacji otrzymanych przez gminę; 

 

10)  analizowano wspólnie z  pozostałymi komisjami Rady Gminy informację z wykonania 

budżetu gminy za I półrocze 2013 r., Komisja bez uwag przyjęła tę informację; Komisja 

opiniowała również projekty uchwał na wrześniową sesję RG; 



 

11) wysłuchano informacji P. Wójt nt wydatków na wypoczynek letni dzieci w 2013r. oraz 

dokonano analizy potencjalnych oszczędności wynikających z utworzenia dwóch 

zespołów szkół na terenie gminy; Komisja zajmowała się również sprawami 

mieszkaniowymi; 

 

12)  wspólnie z pozostałymi komisjami Rady Gminy analizowała projekt budżetu gminy na 

2014 r. i propozycje stawek podatków na 2014r. oraz opiniowała projekty uchwał na sesję 

RG w dn. 19.11.2013r. 

 

13) grudniowe posiedzenie poświęcone było sporządzeniu niniejszego sprawozdania, 

opracowaniu planu pracy Komisji w I półroczu 2014r 

 

 

Przewodniczący Komisji  

 

     Zdzisław Adaszek  

 

 


