Sprawozdanie z działalności
Komisji Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Budownictwa i Spraw
Mieszkaniowych Rady Gminy Złotoryja w 2018 r.
W omawianym okresie odbyło się 11 posiedzeń Komisji, podczas których realizowano
zadania wynikające z planu pracy Komisji oraz omawiano wyniki kontroli przeprowadzonych
przez zespoły kontrolne.
W trakcie posiedzeń Komisja:
1) zapoznała się z programem „Otwarte Strefy Aktywności”. Na posiedzeniu zostały również
omówione zasady przyznawania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych
polegających na zmianie systemu ogrzewania na ekologiczne – Komisja pozytywnie
zaopiniowała przystąpienie do programu. W drugiej części analizowano stan zasobów
mieszkaniowych i sytuację finansową. Dyrektor ZGKiM przedstawił potrzeby remontowe
mieszkań komunalnych na 2018 r., plan remontowy oraz ocenę ściągalności należności
z tytułu czynszu, wody i ścieków za rok 2017;
2) omawiała działania gminy w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz analizowała
wydatki na prace interwencyjne. Komisja przyjęła również zmianę w regulaminie
udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony
środowiska dotyczącą terminu rozpatrywania wniosków, a także propozycję
dofinansowania ZGKiM dotyczącą remontu dachu, zaakceptowała również wniosek o
umorzenie odsetek firmie „X”. Na posiedzeniu przedstawiono także listę osób
oczekujących na mieszkania komunalne oraz zaakceptowano wnioski o przydział
mieszkań i zamianę lokali;
3) analizowała funkcjonowanie sieci wodociągów i kanalizacji, omawiała inwestycje
związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w Lubiatowie i budową kontenerowej
stacji podnoszącej ciśnienie wody dla celów przeciwpożarowych w Sępowie. Komisja
zapoznała się z informacją nt. dochodów z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków oraz
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2017 r., a także oceniła egzekucję
zaległych opłat. Przyjęty został wniosek o przydział mieszkania w Lubiatowie;
4) omawiała stan zadłużenia budżetu gminy i spłatę zobowiązań. Dokonała oceny
ściągalności podatków za 2017 r. Komisja przyjęła wniosek o przydział mieszkania po
dokonaniu remontu oraz poparła inicjatywę wykonania filmu o gminie;
5) dokonał kontroli stanu prac odbudowy spalonego budynku w Nowej Ziemi. Zauważono,
że prace przy odbudowie nie postępują ze względu na rozpisywanie przetargów na
poszczególne etapy odbudowy. W drugiej części posiedzenia omówiono projekty uchwał
– projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia stawek za wodę i ścieki nie został poddany
pod głosowanie – Przewodniczący Komisji poinformował, że głosowanie odbędzie się w
obecności całej Rady;

6) dokonała analizy wykonania budżetu gminy na 2017 r. Komisja zauważyła, w roku 2017
nie wszystkie rzeczowe zadania zostały wykonane, a wskaźnik zadłużenia jest niższy niż
w 2016 r. Następnie opracowany został plan prac Komisji na II półrocze 2018 r.;
7) analizowała stopień realizacji przekazanych dotacji podmiotom zależnym od gminy i
dotacji udzielonych gminie w I półroczu;
8) omawiała wykonanie budżetu gminy na I półrocze 2018 r. oraz projekt uchwały w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.;
9) dokonała analizy wydatków na wypoczynek letni dzieci i oceniła realizację inwestycji
w I półroczu. Komisja omówiła również projekty uchwał – zaproponowano podwyżkę
stawek podatku od nieruchomości. Komisja nie głosował w tej sprawie. Przedstawione
zostały propozycje zadań inwestycyjnych na rok 2019;
10) listopadowe posiedzenie – wspólne dla wszystkich komisji – poświęcone było analizie
projektu budżetu gminy na rok 2019; p.Wójt omówiła szczegółowo zaplanowane do
realizacji zadania rzeczowe, w tym inwestycje oraz wydatki funduszu sołeckiego.
Przewodniczący Komisji
Zdzisław Adaszek
11)grudniowe posiedzenie poświęcone było wydaniu opinii do projektu budżetu na 2019r.
oraz opracowaniu niniejszej informacji i planu pracy Komisji w I półroczu 2019r.
Przewodniczący Komisji
Marian Kret

