UCHWAŁA Nr XL/390/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji
i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach za rok 2017

Budżetu

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130/ w związku
z § 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 2017, 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 3 statutu gminy Police komisja podlega radzie
i przedstawia jej sprawozdanie, które rada przyjmuje w formie uchwały.

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów
Gminnych Rady Miejskiej w Policach za rok 2017
Na dzień 31.12.2017 Komisję tworzy siedmioro radnych:
Elżbieta Jaźwińska, Maciej Dolak, Artur Echaust,
Marcin Michalak, Mariusz Różycki, Grzegorz Ufniarz.

Krystian

Kowalewski,

W ciągu całego roku Komisja odbyła łącznie 19 posiedzeń.
Na posiedzeniu 31 stycznia 2017 Komisja przyjęła jednogłośnie plan pracy na rok
2017 :
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Bieżące rozpatrywanie przedkładanych
projektów uchwał dotyczących finansów
gminnych
Analiza zadłużenia Gminy Police.
Możliwości i zagrożenia

styczeń-grudzień
2017
marzec-czerwiec
2017

Analiza
finansowo-infrastrukturalna luty - grudzień 2017
skutków zmian w reformie szkolnictwa
gminnego
Skutki dla budżetu Gminy Police kwiecień-maj 2017
przekształcenia ZWIK w spółkę prawa
handlowego.
Podatki i opłaty lokalne – celowość, maj-październik 2017
wysokość,
skutki
społeczne
ich
obowiązywania

Komisja realizowała założony plan pracy na swoich posiedzeniach. Odbyły się
dyskusje i debaty poświęcone sprawom skutków przeprowadzenia reformy oświaty,
analizowano wpływ przekształcenia ZWiK w spółkę prawa handlowego pod kątem
wysokości wydatków budżetowych oraz opłat i podatków lokalnych.
Komisja opiniowała przedkładane projekty uchwał, przedłożyła opinię o projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polica na lata 2017-2024 oraz projekt
uchwały budżetowej na rok 2017.
Komisja opiniowała wniosek Burmistrza Polic dotyczący przesunięcia środków
finansowych w ramach rezerw celowych.

