
SPRAWOZDANIE  

z działalności Komisji Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, 

Budownictwa i Spraw Mieszkaniowych w roku 2017.  

 

 

 W omawianym okresie komisja odbyła 11 posiedzeń ujętych w planie pracy. 

 

 

W trakcie odbytych posiedzeń Komisja : 

 

1) wysłuchała informacji Dyrektora ZGKiM nt „Ocena stanu mieszkaniowego zasobu gminy 

- potrzeby remontowe, plany remontów na 2017r. gospodarka finansowa zasobem 

komunalnym, dochody, zadłużenie oraz działania w zakresie skutecznego ściągania 

należności”- brak uwag i wniosków; Komisja opiniowała również projekty uchwał na 

najbliższą sesję RG oraz zajmowała się sprawami mieszkaniowymi; 

 

2) wysłuchała informacji złożonej przez Wójta Gminy na temat wykorzystania środków 

funduszy sołeckich za 2016r. oraz działań podjętych przez Gminę w zakresie łagodzenia 

skutków bezrobocia - brak uwag i wniosków;  Komisja opiniowała również projekty 

uchwał na najbliższą sesję RG; 

 

3) zapoznała się z informacją z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej z/s w Wilkowie-Osiedlu oraz na temat dochodzenia należności za wodę i 

ścieki - złożonych przez Dyrektora ZGKiM; brak uwag i wniosków; Komisja zajmowała 

się również sprawami mieszkaniowymi oraz opiniowała projekty uchwał na najbliższą 

sesję RG; 

 

 

4) dokonała oceny ściągalności podatków za 2016r. i umorzeń podatków; oceny skutków 

finansowych systemu odbioru odpadów (wpłaty za wywóz odpadów, zaległości i ich 

dochodzenie) oraz zatwierdziła taryfy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków - 

informację złożyła  p.Wójt Maria Leśna - brak uwag i wniosków; Komisja opiniowała 

projekty uchwał na najbliższą sesję RG oraz wysokość dopłat dla mieszkańców do taryf 

za wodę i ścieki; 

 

5) dokonała oceny wydatków na utrzymanie placówek oświatowych w gminie i dożywianie 

dzieci; na podstawie informacji przygotowanych przez szkoły temat zreferowała p. Maria 

Leśna Wójt Gminy; p. Wójt omówiła również realizację inwestycji na terenie gminy za 

2016r i w roku bieżącym; Komisja opiniowała również projekty uchwał na najbliższą 

sesję RG oraz wyraziła zgodę na przesunięcie środków budżetowych na budowę dróg w 

Rzymówce i Pyskowicach; 

 

6) analizowała  wykonanie budżetu gminy za 2016r.- informację złożyła p.Wójt - brak uwag 

i wniosków; Komisja zajmowała się również sprawami mieszkaniowymi oraz opracowała 

plan pracy Komisji na II półrocze 2017r.;  

 

7) wysłuchała informacji na temat zaawansowania prac odbudowy budynku w Nowej Ziemi i 

remontów mieszkań pozostających w zasobie gminy oraz analizowała wpływ opłat za 

czynsz , wodę i ścieki w I półroczu 2017r. - temat referował p. Dawid Licnerski Dyrektor 



ZGKiM; brak uwag i wniosków; Komisja zajmowała się również sprawami 

mieszkaniowymi; 

 

8) analizowała informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r. oraz wydatki na 

wypoczynek letni dzieci; Komisja zajmowała się również sprawami mieszkaniowymi oraz 

opiniowała projekty uchwał na najbliższą sesję RG; Komisja negatywnie zaopiniowała 

propozycję przejęcia na mienie gminy odcinka drogi wojewódzkiej; 

 

 

9) dokonała analizy potencjalnych zadań rzeczowych do projektu budżetu gminy na 2018r.; 

analizy zadłużenia gminy i spłatę zobowiązań oraz wydatki na prace interwencyjne; brak 

uwag i wniosków; Komisja zajmowała się również sprawami mieszkaniowymi oraz 

opiniowała projekty uchwał na najbliższą sesję RG; 

 

 

10)  przeprowadziła analizę projektu budżetu i stawek podatków i opłat na 2018r. - informacje 

złożyła p. Wójt; Komisja zaakceptowała przedstawione propozycje stawek podatkowych z 

korektą zaproponowaną przez Komisję Rolnictwa; brak uwagi wniosków; Komisja 

zajmowała się również sprawami mieszkaniowymi; 

 

 

11) grudniowe posiedzenie poświęcone było sporządzeniu niniejszego sprawozdania, 

opracowaniu planu pracy Komisji w I półroczu 2018r. Komisja opiniowała również 

projekty uchwał na sesję Rady Gminy. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji  

 

     Zdzisław Adaszek  

 

 

 

 


