Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Gminy Kobierzyce za 2015 rok.
W roku 2015 Komisja pracowała w ośmioosobowym składzie: Jarosław Zawisza
Przewodniczący komisji, Łukasz Orfin Zastępca Przewodniczącego komisji, Elżbieta
Regulska, Iwona Rzepka, Dariusz Matuszewski, Wiesław Muraczewski, Czesław
Stadnik, Henryk Łoposzko.
W posiedzeniach komisji, na których frekwencja wynosiła 91%, uczestniczyli również
przedstawiciele Urzędu Gminy, koledzy radni z innych komisji oraz goście zewnętrzni.
Komisja spotkała się na 10 posiedzeniach, 2 z nich były wspólnymi posiedzeniami z
komisją rewizyjną:
- 23 września – komisje opiniowały sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy
Kobierzyce za I półrocze 2015 r.
- 16 grudnia – komisje opiniowały uchwałę w sprawie nie wygasania wydatków roku 2015,
a także projekty uchwał dotyczących zmian budżetu roku 2015 oraz projekt budżetu
gminy na 2016 rok.
Członkowie komisji brali również czynny udział w pracach innych komisji naszej gminy.
Spotkania tradycyjnie odbywają się w środę poprzedzającą sesję Rady Gminy o
godzinie 15.30.
Plan pracy Komisji za 2015 rok został zrealizowany w całości. Zgodnie z przyjętym
planem, Komisja opiniowała przedłożone przez Wójta projekty uchwał budżetowych na
lata 2014, 2015, 2016 i okołobudżetowych, a także innych uchwał „rodzących” skutki
finansowe, w tym:
1. Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Gminy Kobierzyce na lata 2015-2019;
2. Pakiet uchwał wspierających działalność gospodarczą opiniowanych przez Komisję
pozytywnie:
- Uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Gminie Kobierzyce,
- uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na wspieranie nowych
inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przeznaczonych dla
małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą na terenie Gminy Kobierzyce,
- uchwały w sprawie pomocy de minimis na nowe inwestycje dla przedsiębiorców
inwestujących na terenie Gminy Kobierzyce,

- uchwały w sprawie preferencyjnych stawek w podatku od nieruchomości dla
działalności sportowej jak i działalności gospodarczej prowadzonej w obiektach
wpisanych do rejestru zabytków.
3. Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
obowiązujących na terenie Gminy Kobierzyce;
4. Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy;
5. Stawki podatku od środków transportowych.
Ponadto Komisja realizując tematy ustalone w planie pracy, a przygotowane przez
poszczególne referaty Urzędu Gminy, dokonywała analiz, wypracowywała opinie i
wnioski w następującym zakresie:
1. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji gminnych (środki
krajowe i zagraniczne);
2. Analiza realizacji funduszu sołeckiego 2014 i plan 2015. Wypracowanie opinii
Komisji czy utrzymać czy likwidować fundusz;
3. Analiza realizacji funduszu sołeckiego 2014 i plan 2015. Wypracowanie opinii
Komisji czy utrzymać czy likwidować fundusz;
4. Stypendia dla dzieci w gminie zrealizowane w 2014 roku i planowane na 2015 rok.
Kierunki finansowania i kryterium przydzielania stypendiów;
5. Analiza wydatków na sport i kulturę w gminie w roku 2014 i planowanych na 2015
rok, w tym na upowszechnianie sportu i kultury poprzez udzielanie dotacji dla
stowarzyszeń realizujących powyższe działania;
6. Analizy globalnych wydatków na oświatę w gminie w roku 2014 i planowanych w
2015 roku z rozbiciem na inwestycje i koszty bieżącego funkcjonowania szkół.
Wyniki prac opisane są w postaci protokołów z posiedzeń Komisji i znajdują się w
biurze Rady Gminy.
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