
Rada Miejska 
w Zdzieszowicach

R A D A  M I E J S K A
w Zdzieszow icach

wpł 18 “06’ 2015
Ilość załączników ........... .........
podpis... ....................

Protokół Nr 8/2015

posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, 
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 17 czerwca 2015 r.

Obradom Komisji przewodniczyła: Maria Kampa

I. Obecni: wg listy obecności, stanowiącej załącznik do Protokołu

II. Program posiedzenia:
1) Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu na 2015 rok (korekta z dnia 

17.06.2015r.).

2) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej 

w Zdzieszowicach.

3) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

położonych w Żyrowej.

4) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy 

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12

5) Sporządzenie planu pracy komisji na II półrocze 2015 r.

6)



Przebieg posiedzenia:
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IV. Podjęto następujące wnioski:
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V. Program następnego posiedzenia:
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— ...l̂ sî ....:kA.ku^/avsCM<w».bw... Aw)..6^U.'.ic....A!ua.<±o.wn..-'

....... .......................... ........................................
.............. f ...................... ............. ............. ...........................

....<ap.uOM.’.Qw.a.j».i.4<.... .^Yai^kbiw J...........
......... .................................................................... ...........................................

VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:



PLAN PRACY
KOMISJI ROZWOJU GOSPODRCZEGO I BUDŻETU

na II półrocze 2015 roku

MISJA DATA
POSIEDZENIA TEMAT

Lipiec 22.07.2015

1. Analiza i opiniowanie projektu uchwał.
2. Informacja na temat dotacji celowych z budżetu Państwa za 

okres 5-ciu pierwszych miesięcy 2015 r.
3. Koszty utrzymania poszczególnych świetlic środowiskowych 

za rok 2014.

Sierpień
18.08.2015

(Kom isja wspólnie 

z Oświatą)

1. Analiza i opiniowanie projektu uchwał oraz sprawy bieżące.
2. Sprawozdanie -  analiza nakładów finansowych na kulturę i 

sport za l-sze półrocze 2015 r.
3. Sprawozdanie z działalności spółki WiK za l-sze półrocze 

2015 r.

Wrzesień 23.09.2015
1. Analiza i opiniowanie projektu uchwał oraz sprawy bieżące.
2. Informacje z wykonania budżetu za l-sze półrocze 2015 r. 

oraz stan realizacji zadań gospodarczych za l-sze półrocze 
2015 r.

Październik 21.10.2015
1. Analiza i opiniowanie uchwał.
2. Analiza zadań gospodarczych na rok 2016 (podsumowanie 

dwóch sesji wyjazdowych).

Listopad 18.11.2015
1. Analiza i opiniowanie uchwał oraz sprawy bieżące.
2. Prace nad projektem budżetu Gminy na rok 2016 -  uwagi i 

wnioski Komisji.

Grudzień 16.12.2015

1. Analiza i opiniowanie projektu uchwał oraz sprawy bieżące.
2. Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i 

Budżetu.
3. Ostateczne przygotowanie, uwagi i wnioski Komisji do 

podjęcia uchwały w celu uchwalenia budżetu Gminy na rok 
2016.



TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA:

GODZINA:
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Na tym protokół zakończono i podpisano:

1) Kampa Maria -  Przewodnicząca obrad

2) Grądalska Rita

3) Hankus Mirosław

4) Kazik Klaudia

5) Kowalski Karol

6) Labisz Brygida

7) Skóra Marek

8) Wilczek Józef

Protokołował/a



Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
w dniu 17 czerwca 2015 r.

1) Kampa Maria -  Przewodniczącą obrad

2) Grądalska Rita

3) Hankus Mirosław

4) Kazik Klaudia

5) Kowalski Karol

6) Labisz Brygida

7) Skóra Marek

8) Wilczek Józef

Osoby zaproszone:

Imię i nazwisko Funkcja
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