
SPRAWOZDANIE  

z działalności Komisji Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, 

Budownictwa i Spraw Mieszkaniowych w roku 2021.  

 

 

 W omawianym okresie komisja zajmowała się zagadnieniami ujętymi w planie pracy. 

 

W trakcie odbytych posiedzeń Komisja : 

 

1) wysłuchała informacji Dyrektora ZGKiM nt „Ocena stanu zasobów mieszkaniowych  

gminy, potrzeby remontowe na 2021r., (plan remontów), gospodarka finansowa zasobami 

komunalnymi, dochody, zadłużenie użytkowników lokali”; Komisja opiniowała również 

projekty uchwał na styczniową sesję RG; Komisja skierowała prośbę do Dyrektora ZGKiM 

o wykonanie porównania ściągalności należności danego roku z poprzednim, a Radny 

P.Choczaj poprosił o zwiększenie kwoty dotacji o 10% na zadania  z art.19a ustawy o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie; 

 

2) zapoznała się z informacją złożoną przez Wójta Gminy na temat stanu bezrobocia w gminie 

za 2020r. oraz informacji nt prac interwencyjnych;  Komisja analizowała i opiniowała 

również projekty uchwał na  sesję RG; brak wniosków Komisji; 

 

3) zapoznała się z informacją z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej z/s w Wilkowie-Osiedlu oraz na temat stanu sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej oraz planów remontowych; ; Komisja opiniowała projekty uchwał na 

najbliższą sesję RG; brak wniosków Komisji; 

 

 

4)  dokonała analizy zadłużenia gminy i spłaty zobowiązań, oceny ściągalności podatków 

i umorzeń – temat zreferował Wójt Gminy; Komisja zajmowała się również sprawami 

mieszkaniowymi oraz analizowała i opiniowała projekty uchwał na  sesję RG; brak 

wniosków Komisji; 

 

5) zapoznała się ze złożoną przez Wójta Gminy informacją nt otrzymanych przez gminę 

dotacji i dotacji przekazanych przez gminę podmiotom zależnym oraz informacja o 

otrzymanych dotacjach dot. Dróg powiatowych na terenie gminy; Komisja zajmowała się 

również sprawami mieszkaniowymi oraz analizowała i opiniowała projekty uchwał na  

sesję RG; brak wniosków Komisji; 

 

 

6) rozpatrzyła Raport o stanie gminy i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020r. 

oraz  opracowała plan pracy Komisji na II półrocze 2021r. ; Komisja zajmowała się również 

sprawami mieszkaniowymi oraz analizowała i opiniowała projekty uchwał na  sesję RG; 

brak wniosków Komisji; 

 

 

 

7) analizowała informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r.,  stan zadłużenia 

gminy i spłatę zobowiązań oraz dokonała oceny realizacji inwestycji w I półroczu 2021r.; 

Komisja zajmowała się również sprawami mieszkaniowymi oraz analizowała i opiniowała 

projekty uchwał na  sesję RG; poruszono również temat funkcjonowania GZZOP w 



Gierałtowcu, poproszono o zwołanie Rady Społecznej przy GZZOP oraz zaproszenie 

nowego Kierownika celem wyjaśnienia funkcjonowania ośrodka zdrowia w Gierałtowcu 

( min.: przyjmujących lekarzy, kłopotów z uzyskaniem połączenia telefonicznego z 

ośrodkiem);   

 

 

9) dokonała analizy wydatków na wypoczynek letni dzieci, potencjalnych zadań rzeczowych 

do projektu budżetu gminy na 2022r. i propozycji stawek podatkowych i opłat na 2022r.; 

Komisja  opiniowała projekty uchwał na najbliższą sesję RG; poruszono również temat diet, 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby zmienić dotychczasową uchwałę, aby 

przyjąć po ustaleniach koncepcję zmian w związku z projektem nowego rozporządzenia; 

 

 

10)  przeprowadziła analizę projektu budżetu na 2022r. oraz wydatków na prace interwencyjne; 

projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie; Komisja  opiniowała projekty uchwał na 

najbliższą sesję RG; Wójt Gminy przedstawił propozycję Posła Piotra Borysa odnośnie 

podjęcia uchwały w sprawie trwalej obecności Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach 

Unii Europejskiej – Radni uznali, że nie zachodzi konieczność potwierdzania spraw 

oczywistych; 

 

11) grudniowe posiedzenie poświęcone było sporządzeniu niniejszego sprawozdania, 

opracowaniu planu pracy Komisji w I półroczu 2021r. Komisja opiniowała również 

projekty uchwał na sesję Rady Gminy . 

 

 

 

Przewodniczący Komisji  

 

          Marian Kret 

 

 


