Głuchołazy , dnia 17 stycznia 2019 rok

SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady
Miejskiej w Głuchołazach za 2018 rok.
Komisja
Budżetu,
Finansów
i
Rozwoju
Gospodarczego
Rady
Miejskiej
w Głuchołazach pracowała na podstawie rocznego plan pracy zatwierdzonego uchwałą
nr XXXVIII/384/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 styczniu 2018 roku , zał. nr 3
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach. Plan pracy
Komisji został opracowany w swej podstawowej części w oparciu o tematykę zawartą w planie pracy
Rady Miejskiej oraz dodatkowych tematów będących w sferze zainteresowania członków komisji.
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Głuchołazach od
powołania do dnia 28 lutego 2018 roku, pracowała w następującym 7 osobowym składzie:
1. Łabaza Adam – przewodniczący komisji;
2. Wojciech Szeląg– wiceprzewodniczący komisji;
3. Miksa - Krutak Justyna - członek komisji
4. Juziuk Zbigniew – członek komisji
5. Kubowicz Edward – członek komisji
6. Pach-Gomulnicka Klaudia – członek komisji
7. Stychno Bolesław – członek komisji
W dniu 28 lutego 2018 roku nastąpiły zmiany w składzie osobowym komisji podyktowane
zmianami w prezydium Rady Miejskiej w Głuchołazach.
Ze składu komisji zostali odwołani na ich wniosek:
Klaudia Pach-Gomulnicka i Wojciech Szeląg a powołany do komisji został Stanisław Szul.
W dniu 28 marca 2018 roku do składu komisji zostali powołani :
Mariusz Migała i Andrzej Tokarz, natomiast z pracy w komisji zrezygnował Bolesław Stychno .
Od dnia 28 marca 2018 roku do zakończenia kadencji tj. do 17 listopada 2018 roku , Komisja
Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Głuchołazach pracowała w
następującym składzie osobowym:
1. Łabaza Adam – przewodniczący komisji
2. Migała Mariusz – wiceprzewodniczący komisji
3. Kubowicz Edward – członek komisji
4. Miksa - Krutak Justyna - członek komisji
5. Juziuk Zbigniew – członek komisji
6, Pach-Gomulnicka Klaudia – członek komisji
7. Szul Stanisław – członek komisji
8. Tokarz Andrzej – członek komisji
W dniu 23 listopada 2017 roku na posiedzeniu Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego Rady Miejskiej w Głuchołazach, dokonano wyboru radnego Wojciecha Szeląg na
stanowisko wiceprzewodniczącego komisji. Po rezygnacji pana Wojciecha Szeląg na stanowisko
wiceprzewodniczącego komisji wybrany został pan Mariusz Migała.
Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 17 listopada 2018 roku, w
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tym czasie komisja odbyła 9 posiedzeń w trakcie których podjęto 11 wniosków związanych
z projektami uchwał, przedstawionymi informacjami i dotyczące innych bieżących problemów.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szczególnym zainteresowaniem komisji zostały objęte następujące zagadnienia:
Analiza wydatków finansowych przeznaczonych w 2017 roku na remont mieszkań i budynków
będących w zasobach Gminy Głuchołazy.
Analiza wydatków na budowę Biblioteki Miejskiej w Głuchołazach za 2017 rok i planowanych
na 2018 rok.
Informacja o ściągalności opłat za wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy
Głuchołazy za 2017 rok.
Ocena wydatkowania funduszy remontowych w obiektach szkolnych za 2017 rok, których
organem prowadzącym jest Gmina Głuchołazy.
Omówienie wydatkowania środków na budowę drogi Jarnołtówek-Charbielin.
Analiza wykonania budżetu za 2017 rok.
Ocenia sprawozdań finansowych gminnych spółek za 2017 rok.
Zgłoszenie wniosków do projektu budżetu na 2019 rok oraz zapoznanie się z wnioskami
złożonymi przez poszczególne komisje Rady Miejskiej w Głucholazach.

Komisja na bieżąco opiniowała materiały ,w tym projekty uchwał, które były przedmiotem sesji
Rady Miejskiej.
Ponadto komisja złożyła min. następujące wnioski:
- o rozwiązanie sprawy wykorzystania przez inne podmioty min.GKS, pomieszczeń szatni
umiejscowionej na stadionie miejskim w Głuchołazach
- dopisać do dokumentacji projektowej pod przyszły Dom Dziennego Pobytu , budynek
Publicznego Gimnazjum nr 1
- dotyczące potrzeby wykaszania poboczy dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
- uporządkowania terenów , oznaczenia szlaków turystycznych
- ograniczyć sprzedaż napojów alkoholowych do godz.23.00 w handlu detalicznym
z wyłączeniem stacji paliw
- rozwiązać sposób odbióru odpadów gabarytowych w okresie poza harmonogramem wywozu
Z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół w formie pisemnej a posiedzenie utrwalane jest
na płycie CD.Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego komisji. Protokoły
przechowywane są w dokumentacji komisji a wnioski podejmowane przez komisję przekazuje się
burmistrzowi. Odpowiedzi burmistrza, innych instytucji na wnioski komisji zdeponowane są
w dokumentacji Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
Posiedzenia komisji odbywały się przy frekwencji umożliwiającej, opiniowania projektów
uchwał ,podejmowanie wniosków i innych materiałów sesyjnych.
W posiedzeniach komisji każdorazowo uczestniczył skarbnik gminy oraz merytoryczni
pracownicy urzędu, instytucji i organizacji, którzy udzielali informacji i wyjaśnień przy omawianiu
poszczególnych zagadnień. Ze szczególną uwagą członkowie komisji analizowali informacje
dotyczące bieżącej realizacji budżetu gminy i bieżących zmian w budżecie. Istotnym elementem
zainteresowań komisji była realizacja budżetu gminy zaplanowanego na 2018 rok.

Przewodniczący Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego
Adam Łabaza
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