
Rada Miejska 
w Zdzieszowicach

*. OHO- 2017

posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

w dniu 3 października 2017 r.

Protokół Nr 38/2017

Obradom Komisji przewodniczyła: Maria Kampa

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

II. Porządek obrad:

1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie dokonania zmian budżetu na 2017r.,

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

c) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrowej,

d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

f) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą instrumentu płatniczego,

g) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych 

w Zdzieszowicach (480/4; 480/6),

h) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych 
w Zdzieszowicach
(480/8).

2. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017r.

III. Przebieg posiedzenia:
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IV. Podjęto następujące wnioski:
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VI. Materiały do przygotowania na następne posiedzenie:

TERMIN NASTĘPNEGO POSIEDZENIA:

DATA:

GODZINA:

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1) Kampa Maria - Przewodnicząca Komisji

2) Grądalska Rita

3) Hankus Mirosław

4) Kazik Klaudia

5) Kowalski Karol

6) Labisz Brygida

7) Skóra Marek

8) Wilczek Józef

Protokołował/a


