
SPRAWOZDANIE  

z działalności Komisji Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, 

Budownictwa i Spraw Mieszkaniowych w roku 2016.  

 

 

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

 

 

W trakcie odbytych posiedzeń Komisja : 

 

1) wysłuchała informacji Dyrektora ZGKiM nt „Ocena stanu mieszkaniowego zasobu gminy 

- potrzeby remontowe, plany remontów na 2016r. Działania z zakresu skutecznego 

ściągania należności”- brak uwag i wniosków; Komisja opiniowała również projekty 

uchwał na najbliższą sesję RG; 

 

2) dokonała przeglądu obiektów służby zdrowia pod kątem remontów; potrzeby remontowe 

przedstawiła p.Elwira Gogula Kierownik GZZOP; wnioski: podłączyć zakup serwera 

hodującego z programem modernizacji informatycznej podejmowanym przez gminę (jeśli 

będzie taka możliwość), udrożnić toaletę w ośrodku zdrowia w Wilkowie-Osiedlu, 

przywrócić możliwość odbywania płatnych badań laboratoryjnych w ośrodkach zdrowia;   

 

3) dokonała oceny ściągalności i umorzeń podatków za rok 2015 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 zajmowała się również sprawami mieszkaniowymi oraz 

opiniowała projekty uchwał na najbliższą sesję RG; 

 

 

4) analizowała funkcjonowanie sieci wodociągów i kanalizacji oraz zatwierdziła taryfy na 

dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków - informację złożyła p. Wiesława 

Wojciechowska z ZGKiM oraz p.Wójt Maria Leśna - brak uwag i wniosków; Komisja 

zajmowała się również sprawami mieszkaniowymi oraz opiniowała projekty uchwał na 

najbliższą sesję RG; 

 

5) dokonała oceny wydatków na utrzymanie placówek oświatowych w gminie i dożywianie 

dzieci; na podstawie informacji przygotowanych przez szkoły temat zreferowała p. Janina 

Ziółek - Sekretarz Gminy; brak uwag i wniosków; 

 

6) analizowała  wykonanie budżetu gminy za 2015r.- informację złożyła p.Wójt - brak uwag 

i wniosków; Komisja zajmowała się również sprawami mieszkaniowymi oraz opracowała 

plan pracy Komisji na II półrocze 2016r.;  

 

7) wysłuchała informacji na temat stanu zasobu mieszkaniowego i potrzeb remontowych 

mieszkań pozostających w zasobie gminy oraz na temat wpływów za czynsz , wodę i 

ścieki w I półroczu 2016r. - temat referował p. Dawid Licnerski Dyrektor ZGKiM; brak 

uwag i wniosków; Komisja zajmowała się również sprawami mieszkaniowymi, jak 

również zapoznała się z postępami prac przy budowie budynku socjalnego w Nowej 

Ziemi; brak uwag i wniosków; 

 



8) analizowała informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r.; Komisja 

zajmowała się również sprawami mieszkaniowymi oraz opiniowała projekty uchwał na 

najbliższą sesję RG; 

 

 

9) zapoznała się z informacją na temat wydatków na wypoczynek letni dzieci, dokonała 

analizy potencjalnych oszczędności wynikających z utworzenia dwóch zespołów szkół na 

terenie gminy oraz analizy zadłużenia budżetu gminy i spłatę zobowiązań; brak uwag i 

wniosków; 

 

 

10)  przeprowadziła analizę projektu budżetu i stawek podatków i opłat na 2017r. - informacje 

złożyła p. Wójt; Komisja zaakceptowała przedstawione propozycje stawek podatkowych; 

brak uwagi wniosków; Komisja zajmowała się również sprawami mieszkaniowymi; 

 

 

 

11) grudniowe posiedzenie poświęcone było sporządzeniu niniejszego sprawozdania, 

opracowaniu planu pracy Komisji w I półroczu 2017r. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji  

 

     Zdzisław Adaszek 


