UCHWAŁA Nr XXVIII/279/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji
i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach za rok 2016

Budżetu

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890/ oraz § 36 ust. 1 pkt 3 i § 37 ust. 2 pkt 2 i
3 uchwały Nr XXV/180/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 listopada 2012r. w
sprawie statutu gminy Police /Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013r. poz. 298
i 299/, Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów
Gminnych Rady Miejskiej w Policach za rok 2016, stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Witold Król

Uzasadnienie
Projekt uchwały przedkłada Komisja Budżetu i Finansów Gminnych Rady
Miejskiej w Policach.
Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminy, komisje rady miejskiej w tym
komisja budżetu i finansów gminnych zobowiązane są przedkładać radzie
sprawozdania ze swojej działalności.
Na podstawie § 37 ust. 2 pkt 2 i 3 statutu gminy Police komisja podlega radzie
i przedstawia jej sprawozdanie, które rada przyjmuje w formie uchwały.

Załącznik
do uchwały Nr XXVIII/279/2017
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 24 marca 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Gminnych
Rady Miejskiej w Policach za rok 2016
W roku 2016 Komisja obradowała w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elżbieta Jaźwińska
Maciej Dolak
Artur Echaust
Krystian Kowalewski
Marcin Michalak
Mariusz Różycki
Grzegorz Ufniarz

Komisja w roku 2016 obradowała na 20 posiedzeniach.
Komisja odbyła również dwa posiedzenia wyjazdowe i dwa wspólne w sprawie
przygotowania budynków szkół podstawowych do reformy oświaty oraz wyników
audytu finansowego podczas oceny ratingowej Gminy Police.
Na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2016 r. Komisja przyjęła "Plan pracy na rok 2016
r.",
Termin
Lp Tematyka
Uwagi
realizacji
styczeńgrudzień
2016

1

Bieżące rozpatrywanie przedkładanych projektów
uchwał dotyczących finansów gminnych

2

Analiza funkcjonowania Transgranicznego Ośrodka
Edukacji Ekologicznej w Zalesiu pod względem
kosztów utrzymania i generowanych przychodów od
czasu uruchomienia ośrodka –

3

Analiza finansowo-infrastrukturalna skutków zmian w
reformie szkolnictwa(cofnięcie obowiązku szkolnego
dla 6-latków)

4

Analiza potencjału Gminy Police w zakresie możliwości
pozyskiwania inwestorów, analiza aktualnej oferty
kwiecieńGminy w zakresie gruntów, polityki podatkowej,
maj 2016
promocji działań

5

Podatki i opłaty lokalne – celowość, wysokość, skutki
społeczne ich obowiązywania

marzecczerwiec
2016
luty-marzec
2016

wrzesieńlistopad
2016

6

Analiza skutków finansowych powstania nowego
zakładu przemysłowego przy ZCH Police oraz jego
funkcjonowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

luty –
kwiecień
2016

Wnioski Komisji:
1. W sprawie dostosowania cen usług do kosztów funkcjonowania TOEE
w Zalesiu.
2. W sprawie realizacji wniosku przebudowy lokali komunalnych w Jasienicy.
3. W sprawie oceny przygotowania budynków szkół podstawowych (SP 8, SP 3,
SP 8 filia) do realizacji reformy oświaty(oddziały przedszkolne).
4. Akceptacja wniosku o wyrażenie pozytywnej opinii dla przesunięcia środków
w rezerwie celowej na inne zadania.
5. Komisja zwróciła się w przygotowanie w ciągu roku 2017 projektu przebudowy
i remontu budynku MOK w Policach.
Współpraca:
Komisja rozpatrując sprawy będące przedmiotem jej działania i sprawy bieżące
kierowane do Komisji, zapraszała:
- Burmistrza i Zastępców Burmistrza nadzorujących pracę merytoryczną konkretnych
komórek organizacyjnych;
- Naczelników Wydziałów Urzędu Gminy;
- Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy
Sprawozdanie przyjęto na posiedzeniu w dniu 13 marca 2017r.

