
SPRAWOZDANIE  

z działalności Komisji Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, 

Budownictwa i Spraw Mieszkaniowych w roku 2020.  

 

 

 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 2020r., (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 przeanalizowanie tematu wieczystego użytkowania przez gminę miejską w miejscowości 

Jerzmanice-Zdrój oraz zwiększenie windykacji przez ZGKiM; Komisja sformułowała 

wniosek do Dyrektora ZGKiM o uporządkowanie np. braku umów z najemcami itp. 

 

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

za 2019r. oraz informacji nt prac interwencyjnych;  Komisja analizowała i opiniowała 

również projekty uchwał na  sesję RG; brak wniosków Komisji; 

 

3) z uwagi na ogłoszenie na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego związanego 

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SarsCov-2 posiedzenie Komisji w zaplanowane na 

m-c marzec 2020r. nie odbyło się; 

 

4) w związku z niepoprawiającą się sytuacją epidemiczną w kraju Komisja w sposób zdalny 

dokonała analizy zadłużenia gminy i spłaty zobowiązań, oceny ściągalności podatków 

i umorzeń; materiały; brak uwag i wniosków Komisji; 

 

5) na wspólnym posiedzeniu komisji stałych zapoznała się z informacją dotyczącą remontu 

budynku wielolokalowego w Nowej Ziemi i innych obiektów przeznaczonych do adaptacji złożoną 

przez Dyrektora ZGKiM; Radni wzięli również udział we wspólnej w dyskusji nt wysokości 

taryf za wodę i ścieki oraz konieczność ich podwyższenia; przyjęto opcję 15% wzrost cen 

za wodę i ścieki; 

 

6) rozpatrzyła Raport o stanie gminy i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019r. 

oraz  opracowała plan pracy Komisji na II półrocze 2020r. ; Komisja zapoznała się też 

z petycją dotyczącą zmiany lokalizacji planowanej do realizacji oczyszczalni ścieków 

w Jerzmanicach-Zdroju; 

 

 

7) analizowała stopień realizacji przekazanych dotacji podmiotom zależnym od gminy i dotacji 

udzielonych samej gminie w I półroczu 2020r. oraz zapoznała się z projektami uchwał na 

sierpniową sesję RG; 

 

 

8) analizowała informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.,  stan zadłużenia 

gminy i spłatę zobowiązań oraz dokonała oceny realizacji inwestycji w I półroczu 2020r.; 

Komisja opiniowała również projekty uchwał na najbliższą sesję RG; brak uwag i 

wniosków Komisji; 



 

 

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

do projektu budżetu gminy na 2021r. i propozycji stawek podatkowych i opłat na 2021r.; 

Komisja  opiniowała projekty uchwał na najbliższą sesję RG; Komisja przychyliła się do 

wniosku Przewodniczącego komisji o zdjęcie z porządku obrad sesji projektów uchwał 

dotyczących zatwierdzenia sołeckich strategii rozwoju wsi Brennik i Wysocko; 

 

 

10)  przeprowadziła analizę projektu budżetu na 2021r. oraz wydatków na prace interwencyjne, 

wysłuchała informacji dotyczącą remontu i kosztów budynku wielolokalowego w Nowej 

Ziemi, którą przedłożył p.Wójt; Komisja zapoznała się z  projektami uchwał na najbliższą 

sesję RG; Komisja przyjęła propozycję Wójta Gminy odnośnie konieczności podwyższenia 

cen za gospodarowanie odpadami; Komisja zapoznała się również z interpelacją Radnego 

Ernesta Rygielskiego odnośnie obniżenia stawek podatku od nieruchomości planowanych 

na rok 2021 o 0,05 zł w stosunku do stawek obowiązujących w 2020r. – propozycja 

Radnego nie uzyskała poparcia większości; 

 

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 

 


