
Sprawozdanie z pracy Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

Gminy Kobierzyce za 2016 rok. 

W roku 2016 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 uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Gminy, radni z 

innych komisji oraz goście zewnętrzni. Komisja spotkała się na 10 posiedzeniach, 3 z nich 

były wspólnymi posiedzeniami z innymi komisjami stałymi Rady Gminy: 

Członkowie komisji brali również czynny udział w pracach innych komisji naszej gminy.  

Spotkania tradycyjnie odbywały się w środę poprzedzającą sesję Rady Gminy o godzinie 

15.30.  

Plan pracy Komisji za 2016 rok został zrealizowany w całości. Zgodnie z przyjętym planem, 

Komisja opiniowała przedłożone przez Wójta projekty uchwał budżetowych na lata 2016, 

2017 i okołobudżetowych, a także innych uchwał „rodzących” skutki finansowe, w tym 

podjęto uchwały w następujących sprawach:  

1. Budżetu gminy na 2016 rok i wieloletniej prognozy finansowej - czterokrotnie w ciągu 

roku opiniowano korektę uwzględniając bieżącą sytuację budżetową, poziom realizacji 

inwestycji;  

2. budżetu gminy na 2017 rok; 

3. wygasania wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2016 rok; 

4. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017; 

5. Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020; 

6. dofinansowania, dotacji, organizacji, inwestycji i wyposażenia w żłobkach, 

przedszkolach i szkołach na terenie gminy; 

7. programów ochrony środowiska w naszej gminie;  

8. cen oraz stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków, obowiązujących w gminie Kobierzyce; 

9. stawek w podatku od nieruchomości; 

10. dopłaty dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobierzyce; 

11. terminu, częstotliwości, trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te 

usługi. 

12. Uchwały Nr XLIII/632/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 sierpnia 2014 r.  w sprawie 

określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów 

sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe; 

13. opłat za pobyt dzieci i za wyżywienie w żłobkach na terenie gminy; 



14. regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce oraz 

kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze; 

15. pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie współfinansowania zadań 

związanych z przebudową dróg powiatowych, chodników, ciągów pieszo rowerowych, 

dróg rowerowych na terenie gminy; 

16. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków; 

17. Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Kobierzyce na lata 2015-2023; 

18. warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Kobierzyce rodzinie narodowości 

polskiej - repatriantów z Kazachstanu; 

19. regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce oraz 

kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze. 

 

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. Wysokość podatków, opłat w naszej gminę vs podatki, opłaty w gminach dolnośląskich 

(od nieruchomości, śmieci, …wodociągi, kanalizacja, …); 

2. Planowane dochody gminy 2016 z podziałem na paragrafy/ pod. CIT. PIT itp./, źródła 

ich pozyskiwania i perspektywy ich wzrostu w kolejnych latach; 

3. Ulgi inwestycyjne, zachęty inwestycyjne, a stopień ich wykorzystania przez 

inwestorów; 

4. Wydatki inwestycyjne, podział na grupy (kanalizacja, szkoły, drogi, sport, ….), 
planowane wydatki inwestycyjne w kolejnych latach; 

5. Realizowane i przygotowywane wnioski dla pozyskania środków zewnętrznych w latach 
2015 i 2016, 2017 w gminie; 

6. Finansowanie zdrowia, zdrowego trybu życia w Gminie, programy szczepień, badań 
profilaktycznych i inne prozdrowotne inicjatywy.  

Wyniki prac opisane są w postaci protokołów z posiedzeń Komisji i znajdują się w biurze 

Rady Gminy.  

 

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

Jarosław Zawisza 

Bielany Wrocławskie, 15.01.2017  

 

 


