
SPRAWOZDANIE  

z działalności Komisji budżetu i finansów oraz działalności gospodarczej, budownictwa 

i spraw mieszkaniowych w roku 2014.  

 

 

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

 

W trakcie odbytych posiedzeń Komisja zajmowała się niżej podaną tematyką: 

 

1) dokonano oceny stanu mieszkaniowego zasobu gminy - potrzeb remontowych, planu 

remontów na 2014r, gospodarki finansowej zasobem komunalnym, dochodów, zadłużenia 

oraz działań w zakresie skutecznego ściągania należności; Komisja wysłuchała informacji 

złożonej przez Dyrektora ZGKiM - brak uwag i wniosków; Komisja zajmowała się 

również sprawami mieszkaniowymi  oraz opiniowała projekty uchwał na najbliższą sesję 

RG; 

 

2) analizowano koszty funkcjonowania sieci wodociągów i kanalizacji, taryfy na 

dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków; informację w powyższej sprawie złożył 

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

mieszkaniowymi  oraz opiniowała projekty uchwał na najbliższą sesję RG; przed 

rozpoczęciem posiedzenia Komisja dokonała oględzin nieruchomości ANR w Prusicach, 

proponowanych przez Agencję do przejęcia na mienie gminy;  

 

3) dokonano oceny ściągalności i umorzeń podatków za rok 2013 oraz oceny skutków 

finansowych systemu odbioru odpadów, wpłat za wywóz odpadów, zaległości i ich 

dochodzenia - informację w powyższej sprawie przedstawiła p. Wójt Maria Leśna; brak 

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

 

4) dokonano analizy stanu zadłużenia budżetu gminy i spłaty zobowiązań oraz omówiono 

stan rozdysponowania lokali mieszkaniowych w budynku nr 27 w Leszczynie - 

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

również projekty uchwał na najbliższą sesję RG; 

 

5) omówiono działania gminy w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz stopień 

realizacji uchwały w sprawie wsparcia przedsiębiorczości - informację złożyła p. Wójt 

Maria Leśna - brak uwag i wniosków; Komisja opiniowała również projekty uchwał na 

najbliższą sesję RG; 

 

6) Komisja analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013r. - opinia 

pozytywna; opracowano plan pracy Komisji na II półrocze 2014r.; Komisja opiniowała 

również projekty uchwał na najbliższą sesję RG; 

 

7) omówiono aktualny stan zasobu mieszkaniowego i potrzeby remontowe mieszkań 

pozostających w zasobie gminy - informację złożyła p.Wójt Maria Leśna; Dyrektor 

ZGKiM omówił koszty funkcjonowania sieci wodociągowej i kanalizacji w 2013r. i I 

połowie 2014r. - brak uwag i wniosków. 

 

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

budżetu gminy za I półrocze 2014r., Komisja bez uwag przyjęła tę informację; Komisja 

opiniowała również projekty uchwał na wrześniową sesję RG; 



9) dodatkowe posiedzenie w m-cu wrześniu poświęcone było ocenie sytuacji mieszkaniowej 

osób oczekujących na przydział mieszkań oraz dokonaniu przydziału dwóch lokali 

położonych w Wilkowie-Osiedlu przy ul. Brata Alberta 6/2 i 7/5; 

 

10) dokonano oceny stanu zadłużenia budżetu gminy i spłaty zobowiązań oraz realizacji 

inwestycji - informacje złożyła p. Wójt Maria Leśna - brak uwag i wniosków; 

 

 

11) grudniowe posiedzenie poświęcone było sporządzeniu niniejszego sprawozdania, 

opracowaniu planu pracy Komisji w I półroczu 2015r. 

 

 

Przewodniczący Komisji  

 

     Zdzisław Adaszek  

 

 


