
SPRAWOZDANIE  

z działalności Komisji Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, 

Budownictwa i Spraw Mieszkaniowych w roku 2015.  

 

 

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

 

W trakcie odbytych posiedzeń Komisja : 

 

1) wysłuchała informacji o remontach dróg powiatowych na terenie gminy Złotoryja 

w 2014r. i planowanych remontach na 2015r. złożonej przez przedstawiciela 

Powiatowego Zarządu Dróg oraz remontach dróg gminnych w 2014r. i planowanych na 

2015r. przestawionej przez pracownika urzędu gminy- brak uwag i wniosków; Komisja 

opiniowała również projekty uchwał na najbliższą sesję RG; 

 

2) analizowała koszty funkcjonowania sieci wodociągów i kanalizacji, taryfy na dostarczanie 

wody i odprowadzanie ścieków; informację w powyższej sprawie złożył Dyrektor 

ZGKiM - brak uwag i wniosków; analizowano wykorzystanie środków funduszy 

sołeckich za 2014r. - informację złożyła p. Wójt - brak uwag i wniosków; Komisja 

zajmowała się również sprawami mieszkaniowymi  oraz opiniowała projekty uchwał na 

najbliższą sesję RG;   

 

3) dokonała oceny ściągalności i umorzeń podatków za rok 2014 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) dokonała oceny stopnia realizacji dotacji przekazanych podmiotom zależnym od gminy 

i dotacji udzielonych gminie w 2014r.- informację złożyła p. Wójt Maria Leśna - brak 

uwag i wniosków; Komisja zajmowała się również sprawami mieszkaniowymi oraz 

opiniowała projekty uchwał na najbliższą sesję RG; 

 

5) analizowała  wykonanie budżetu gminy za 2014r. oraz oceniła wydatki poniesione na 

utrzymanie placówek oświatowych w gminie i dożywianie dzieci- informacje złożyła 

p.Wójt - brak uwag i wniosków Komisji; Komisja zajmowała się również sprawami 

mieszkaniowymi oraz opiniowała projekty uchwał na najbliższą sesję RG; 

 

6) opracowała plan pracy Komisji na II półrocze 2015r.; Komisja zajmowała się również 

sprawami mieszkaniowymi oraz opiniowała projekty uchwał na najbliższą sesję RG; 

 

7) dokonała analizy wpływów za czynsz , wodę i ścieki w I półroczu 2015r. informację 

złożyła p. M.Chmara główna księgowa ZGKiM - Komisja zarekomendowała podjęcie 

działań zmierzających do szybszego dochodzenia należności wynikających z zadłużenia 

za wodę i odprowadzanie ścieków; Komisja sformułowała wniosek, aby reakcja ZGKiM 

podejmowana była po przekroczeniu 3 okresów rozliczeniowych lub kwoty 1000 zł 

włącznie z odcięciem dostawy wody; p. Wójt złożyła informację nt. stanu zasobu 

mieszkaniowego i potrzeb remontowych mieszkań pozostających w zasobie gminy - brak 

uwag i wniosków; 

 



8) analizowała informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r., Komisja bez 

uwag przyjęła tę informację; Komisja zajmowała się również sprawami mieszkaniowymi; 

 

9) przeprowadziła analizę stawek podatków i opłat na 2016 oraz propozycji zadań 

rzeczowych zaplanowanych do ujęcia w budżecie gminy na 201r. - informacje złożyła 

p. Wójt; Komisja zaakceptowała przedstawione propozycje; brak uwagi wniosków; 

Komisja zajmowała się również sprawami mieszkaniowymi; 

 

10) dokonano oceny realizacji inwestycji na terenie gminy w 2015r. - informację złożyła 

p. Wójt Maria Leśna - brak uwag i wniosków; Komisja zajmowała się również sprawami 

mieszkaniowymi oraz opiniowała projekty uchwał na najbliższą sesje RG; 

 

 

11) grudniowe posiedzenie poświęcone było sporządzeniu niniejszego sprawozdania, 

opracowaniu planu pracy Komisji w I półroczu 2016r. 

 

 

Przewodniczący Komisji  

 

     Zdzisław Adaszek  

 


