Sprawozdanie
z działalności Komisji
Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta za 2020 r.
Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta została powołana uchwałą
Nr I/3/18 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2018r.
W skład Komisji wchodzą następujące osoby:
1. Pochodnia Beata-przewodnicząca komisji
2. Balwierz Magdalena
3. Borek Daniel
4. Bugaj Eugeniusz
5. Czerwik Robert-wiceprzewodniczący komisji
6. Doroszuk Elżbieta
7. Jakubiec-Bartnik Beata
8. Jałowiec Sławomir
9. Jastrzębska Zofia
10. Jęczalik Norbert
11. Lech Dominik
12. Skinder Małgorzata
13. Skorek-Kawka Halina
14. Skotniczna Iwona
15. Zaczkowski Adam
16. Załęcki Tomasz
17. Ziajska - Łazaj Ewa
Komisja w 2020r. realizowała plan pracy zatwierdzony Uchwałą
Nr XX/115/19 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 30 grudnia 2019 r.
W 2020 r. komisja odbyła 9 posiedzeń, w tym 5 posiedzeń połączonych komisji.
Plan pracy komisji obejmował:
- informację na temat budowy mieszkań komunalnych,
- informację rzeczowo-finansową na temat realizacji zadań w zakresie
funkcjonowania umowy na wywóz odpadów komunalnych,
-informację na temat planów inwestycyjnych na 2020r. spółek MTBS, ZWiK,
SANiKO,
-informację na temat działalności i planów na 2020r. Komunalnego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej,
-informacje na temat umów zawartych na realizację zadań inwestycyjnych,
-informację na temat rocznego sprawozdania z działalności MOPS oraz ocenę
zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla gminy,
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-analizę wyniku finansowego za 2019r. oraz za I półrocze 2020r. spółek MTBS,
ZWiK, SANiKO ,
-informację na temat promocji rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania
nowych terenów pod inwestycje przemysłowe,
-informację na temat utrzymania dróg gminnych, ulic, mostów, placów oraz
organizacji ruchu drogowego,
-informację na temat realizacji obowiązku w zakresie całorocznego utrzymania
terenów w granicach administracyjnych gminy Myszków,
-zaopiniowanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Myszkowa za 2019r.,
-informację na temat realizacji uchwały w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy gminy Myszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie na rok 2019”,
- zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020r.,
-informację na temat realizacji zadań inwestycyjnych pozaświatowych w I
półroczu 2020r.,
-informację o pozyskanych środkach pozabudżetowych,
- informację na temat planowanych inwestycji z uwzględnieniem ponoszonych
kosztów na ich wykonanie w celu zabezpieczenia środków w budżecie miasta
na 2021r.,
- ocenę realizacji inwestycji i remontów w 2020r. oraz analizę poniesionych
kosztów;
-zaopiniowanie propozycji wysokości podatków lokalnych na 2021r.,
- opracowanie planu pracy komisji na 2021r.,
-zaopiniowanie projektu budżetu na 2021r.
W posiedzeniach komisji uczestniczyli zaproszeni goście tj. Burmistrz,
Skarbnik, dyrektorzy jednostek, prezesi spółek, kierownicy wydziałów
merytorycznych Urzędu Miasta.
W 2020r. komisja skierowała 7 pisemnych wniosków do Burmistrza Miasta.
Przyjęty przez Komisję plan pracy został zrealizowany.
LISTA OBECNOŚCI
z posiedzeń Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Miasta
w 2020 r. / 9 posiedzeń/
1. Pochodnia Beata-1 nieobecność usprawiedliwiona
2. Balwierz Magdalena-0 nieobecności
3. Borek Daniel-0 nieobecności
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4. Bugaj Eugeniusz-1 nieobecność usprawiedliwiona
5. Czerwik Robert-0 nieobecności
6. Doroszuk Elżbieta-1 nieobecność nieusprawiedliwiona
7. Jakubiec-Bartnik Beata-1 nieobecność usprawiedliwiona
8. Jałowiec Sławomir-0 nieobecności
9. Jastrzębska Zofia-0 nieobecności
10. Jęczalik Norbert-0 nieobecności
11. Lech Dominik-0 nieobecności
12. Skinder Małgorzata-0 nieobecności
13. Skorek-Kawka Halina-0 nieobecności
14. Skotniczna Iwona-1 nieobecność usprawiedliwiona
15. Zaczkowski Adam-0 nieobecności
16. Załęcki Tomasz-0 nieobecności
17. Ziajska - Łazaj Ewa-0 nieobecności
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