
Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Finansów w roku 2017 

 

     Komisja Budżetu i Finansów pracowała w składzie Przewodnicząca Wiesława Mania, 

Zastępca Marian Jabłoński, członkowie Dominik Michalak, Małgorzata Kaptur, Tomasz 

Łukowiak, Małgorzata Rajkowska, Ryszard Rybicki, Czesław Tomczak, Maria Witkowska. 

Komisja obradowała na 18 posiedzeniach, frekwencja na spotkaniach wyniosła 95,06  %. 

Komisja przyjęła 64 wnioski. Plan pracy na rok 2017 został zrealizowany w 100%.  

Przez wszystkie miesiące Komisja zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał w sprawach 

zmian w Budżecie roku 2017 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Komisja obradowała na 9  wspólnych posiedzeniach z innymi komisjami Rady Miejskiej. 

W miesiącu styczniu omawiano sprawy gospodarki śmieciowej oraz funkcjonowanie strefy 

płatnego parkowania.   

W miesiącu lutym członkowie komisji zapoznali się ze stanem prac nad przebudową drogi 431. 
Omówiono problemy i zapoznano się z dokumentacją przygotowanej koncepcji drogi. Temat 
związany z Budżetem Obywatelskim przeniesiono na marcową komisję. Na marcowym 
posiedzeniu, członkowie komisji, spotkali się w świetlicy w Rogalinku wraz z Sołtysami i 
Przewodniczącymi Zarządów Osiedli naszej Gminy. Tematem posiedzenia były środki finansowe 
do dyspozycji sołectw oraz inkaso sołtysa. Omówiono także zasady Budżetu Obywatelskiego na 
kolejny rok.  Miesiące kwiecień i maj to analiza wykonania budżetu roku 2016.  
W miesiącu czerwcu odbyły się trzy posiedzenia komisji. Pierwsze zwołane w dodatkowym 

terminie dotyczyło problemów z deklaracjami  tzw. śmieciowymi, czyli  ich małą ilością. Kolejny 

punkt spotkania to opłaty za wycinkę drzew i sprawa finansów ponoszonych na nasadzenia i 

pielęgnację zieleni w Gminie.  Drugie spotkanie  dotyczyło analizy funkcjonowania gminnych 

spółek prawa handlowego, czyli TBS, PUK i ZUK.  Na trzecim spotkaniu omawiano taryfy za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Wrześniowe posiedzenie Komisji poświęcone było zadaniom 

realizowanym przy udziale środków zewnętrznych. W październiku komisja  obradowała nad 

zadaniami dotyczącymi obwodnic wschodniej i czerwonki. Po analizie Komisja przychyliła się do 

wniosku Burmistrza, aby nie podnosić podatków na rok 2018.  Na komisji wyjazdowej w Szkole 

w Daszewicach analizowaliśmy koszty wprowadzenia reformy oświatowej. W listopadzie na 

pierwszym posiedzeniu analizie poddaliśmy wzrost kosztów na budowę hali sportowej. 

Omówiliśmy także zadanie związane z budową basenu.  Posiedzenia listopadowe i grudniowe 

poświęcone były analizie projektu budżetu na rok 2018. Rok 2017 Komisja zakończyła na 

grudniowym posiedzeniu opracowując plan pracy na rok 2018 i dokonując podsumowania. 
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