
SPRAWOZDANIE  

z działalności Komisji Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, 

Budownictwa i Spraw Mieszkaniowych w roku 2019.  

 

 

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

 

W trakcie odbytych posiedzeń Komisja : 

 

1) wysłuchała informacji Dyrektora ZGKiM nt „Ocena stanu zasobów mieszkaniowych  

gminy - potrzeby remontowe na 2019r., gospodarka finansowa zasobami komunalnymi, 

dochody, zadłużenie użytkowników lokali”; Komisja opiniowała również projekty uchwał 

na najbliższą sesję RG oraz analizowała informację o planowanych remontach dróg 

powiatowych na terenie Gminy Złotoryja w 2019r.; Komisja zobowiązała Dyrektora 

ZGKiM do opracowania informacji o zaległościach w opłatach za lokale administrowane 

przez ZGKiM na dzień 3.12.2018r. (na posiedzenie w m-cu lutym) oraz informacji 

o przeglądach technicznych budynków, plan remontów ław kominowych, remontu 

kominów i usprawnienia wentylacji nawiewno-wywiewnych oraz remontów hydrantów; 

 

2) wysłuchała informacji złożonej przez Wójta Gminy na temat stanu bezrobocia w gminie 

za 2018r. oraz informacji nt prac interwencyjnych złożonej przez pracownika urzędu;  

Komisja opiniowała również projekty uchwał na najbliższą sesję RG oraz zajmowała się 

sprawami mieszkaniowymi; Radny P.Choczaj złożył wniosek o rozważenie i opracowanie 

wstępnej koncepcji budowy oczyszczalni ścieków w Jerzmanicach-Zdroju lub od strony 

Wysocko-Rzymówka, planowanych kosztów, z uwzględnieniem planowanej dotacji; 

 

3) zapoznała się z informacją z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej z/s w Wilkowie-Osiedlu oraz na temat stanu sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej oraz planów remontowych; ; Komisja zajmowała się również sprawami 

mieszkaniowymi oraz opiniowała projekty uchwał na najbliższą sesję RG; Komisja 

rekomenduje rozpoczęcie procedury formalno-prawnej związanej z budową gminnej 

oczyszczalni ścieków w Jerzmanicach-Zdroju; 

 

 

4) dokonała analizy zadłużenia gminy i spłaty zobowiązań, oceny ściągalności podatków 

i umorzeń podatków - informację złożyła  p.Skarbnik; Komisja skierowała do Wójta 

wniosek o zbadanie sprawy zaległości w spłacie pożyczki przez stowarzyszenie oraz 

przedstawienie wariantów rozwiązania należności Gminy, Komisja wnioskowała również 

o zorganizowanie wyjazdu do Skansenu w Leszczynie w celu jego oględzin; 

Komisja opiniowała projekty uchwał na najbliższą sesję RG oraz zarekomendowała 60% 

bonifikatę w uchwale dot. przekształcenia prawa wieczystego działek na prawo własności; 

 

5) zapoznała się z informacją dotyczącą remontu budynku wielolokalowego w Nowej Ziemi 

złożonej przez Wójta Gminy; Komisja zapoznała się także z Informacją nt sytuacji 

finansowej Skansenu w Leszczynie; Komisja opiniowała również projekty uchwał na 

najbliższą sesję RG oraz zajmowała się sprawami mieszkaniowymi; 

 

6) rozpatrzyła Raport o stanie gminy i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018r.; 

wizytowała obiekt Skansenu w Leszczynie;  Komisja zajmowała się również sprawami 



mieszkaniowymi,  opracowała plan pracy Komisji na II półrocze 2019r. oraz opiniowała 

uchwały na najbliższą sesję RG; 

 

7) analizowała stopień realizacji przekazanych dotacji podmiotom zależnym od gminy 

i dotacji udzielonych samej gminie w I półroczu 2019r. oraz informację w sprawie 

zaawansowania pozyskiwania dotacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Złotoryi na 

remont dróg powiatowych w Kozowie i Wilkowie; Wnioski: zmobilizować Starostwo w 

sprawie realizacji remontu drogi w Wilkowie, przejęcie przez Gminę części dróg 

powiatowych, wykonanie zatoczki oraz chodnika k/ szkoły w Gierałtowcu; 

 

 

8) analizowała informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r. oraz stan 

zadłużenia gminy i spłatę zobowiązań; Komisja zapoznała się również z przebiegiem 

realizacji inwestycji w I półroczu 2019r. oraz opiniowała projekty uchwał na najbliższą 

sesję RG; Komisja sformułowała wniosek o uporządkowanie nazw ulic i numeracji 

porządkowej budynków w poszczególnych miejscowościach; 

 

 

9) dokonała analizy potencjalnych zadań rzeczowych do projektu budżetu gminy na 2020r. 

propozycji stawek podatkowych i opłat na 2020r. oraz wydatków na wypoczynek letni 

dzieci w 2019r.; brak uwag i wniosków; Komisja zajmowała się również sprawami 

mieszkaniowymi oraz opiniowała projekty uchwał na najbliższą sesję RG; 

 

 

10)  przeprowadziła analizę projektu budżetu na 2020r. oraz wydatków na prace 

interwencyjne - informacje złożył p. Wójt i pracownik urzędu gminy;  brak uwag i 

wniosków; Komisja zajmowała się również sprawami mieszkaniowymi i opiniowała 

projekty uchwał na najbliższą sesję RG; 

 

 

11) grudniowe posiedzenie poświęcone było sporządzeniu niniejszego sprawozdania, 

opracowaniu planu pracy Komisji w I półroczu 2020r. Komisja opiniowała również 

projekty uchwał na sesję Rady Gminy oraz projekt budżetu na 2020r. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji  

 

          Marian Kret 

 


