Sprawozdanie z działalności
Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw za
2016 r.
Komisja Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw została
powołana uchwałą Nr II/8/14 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 grudnia
2014r.
W skład Komisji wchodzą następujące osoby:
1. Ziajska-Łazaj Ewa- przewodnicząca komisji.
2. Jęczalik Norbert- z-ca przewodniczącej komisji
3. Bugaj Eugeniusz
4. Czerwik Robert
5. Kłosowicz Krzysztof
6. Kozak Marzena
7. Lech Dominik
8. Ludwikowski Zenon
9. Maligłówka Mariusz
10. Muszczak Dariusz
11. Niedzielski Wiesław
12. Picheta Mirosława
13. Pochodnia Beata
14. Skotniczna Iwona
Komisja w 2016r. realizowała plan pracy zatwierdzony Uchwałą
Nr XVI/136/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 lutego 2016 r.
W 2016 r. odbyło się 13 posiedzeń komisji.
Komisja zajmowała się:
-opracowaniem planu pracy na 2016r.,
-informacją na temat przygotowań Urzędu Miasta w Myszkowie i jednostek
organizacyjnych do nowego okresu programowania UE,
-informacją na temat umów zawartych na realizację zadań inwestycyjnych,
-informacją na temat umów o wykonanie robót budowlanych
dofinansowywanych ze środków unijnych lub dotacji,
-informacją na temat promocji rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania
nowych terenów pod inwestycje przemysłowe,
-informacją o planowanych projektach i przygotowanych wnioskach ze środków
unijnych, krajowych, wojewódzkich na inwestycje,
- informacją na temat utrzymania dróg gminnych, ulic, mostów oraz organizacją
ruchu drogowego,
- analizą sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
miasta za 2015r.,
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- analizą sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016r.,
-informacją na temat przygotowania do zimy oraz przetargu na prace związane
z zimowym utrzymaniem dróg,
- informacją na temat wniosków złożonych przez radnych do projektu budżetu
na 2017r.,
-informacją na temat realizacji zadań inwestycyjnych (pozaoświatowych) w I
półroczu 2016r. finansowanych z budżetu miasta,
-zapoznaniem się w terenie ze stanem realizacji inwestycji miejskich,
-zapoznaniem się z programem naprawczym spółki MTBS,
-informacją o pozyskanych środkach pozabudżetowych,
-zaopiniowaniem projektu budżetu na 2017 r.
Członkowie komisji brali również udział w 2 połączonych posiedzeniach
wszystkich stałych komisji, w 2 połączonych posiedzeniach z Komisją
Finansów i Budżetu, w 1 połączonym posiedzeniu z Komisją Finansów
i Budżetu oraz Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, w 1 połączonym
posiedzeniu z Komisją Finansów i Budżetu oraz Komisją Zdrowia, Rodziny
i Polityki Socjalnej.
W posiedzeniach komisji uczestniczyli: Burmistrz, Skarbnik, kierownicy
wydziałów Urzędu Miasta, prezesi spółek, dyrektorzy jednostek podległych
gminie.
Z posiedzenia połączonego z Komisją Finansów i Budżetu oraz Komisją
Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej złożono 1 wniosek w sprawie
przygotowania uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu
utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii.
Przyjęty przez komisję plan pracy został zrealizowany.
LISTA OBECNOŚCI
z posiedzeń Komisji Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
za 2016 r. ( 13 posiedzeń)
1. Bugaj Eugeniusz- 1 nieobecność usprawiedliwiona
2. Czerwik Robert- 0 nieobecności
3. Jęczalik Norber-0 nieobecności
4. Kłosowicz Krzysztof- 0 nieobecności
5. Kozak Marzena-2 nieobecności usprawiedliwione
6. Lech Dominik- 1nieobecność usprawiedliwiona
7. Ludwikowski Zenon-2 nieobecności usprawiedliwione
8. Maligłówka Mariusz-0 nieobecności
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9. Muszczak Dariusz- 2 nieobecności usprawiedliwione
10. Niedzielski Wiesław-0 nieobecności
11. Picheta Mirosława-0 nieobecność
12. Pochodnia Beata-1 nieobecność usprawiedliwiona
13. Skotniczna Iwona-2 nieobecności usprawiedliwione
14. Ziajska-Łazaj Ewa-0 nieobecności
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