Sprawozdanie
z działalności Komisji
Finansów i Budżetu za 2013 r.
Komisja Finansów i Budżetu została powołana uchwałą Nr III/5/10 Rady
Miasta w Myszkowie z dnia 28 grudnia 2010r.
W skład Komisji w 2013r. wchodziły następujące osoby:
1/ Mirosława Picheta-Przewodnicząca komisji
2/ Marian Tylkowski- z-ca przewodniczącej komisji
członkowie:
3/ Eugeniusz Bugaj
4/ Andrzej Giewon
5/ Edyta Karoń
6/ Marzena Kozak
7/ Dariusz Muszczak
8/ Iwona Skotniczna
9/ Adam Zaczkowski
10/ Sławomir Zalega
Komisja w 2013r. realizowała plan pracy zatwierdzony Uchwałą Nr
XXVII/239/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 26 marca 2013 r.
W 2013 r. komisja odbyła 11 posiedzeń.
Komisja zajmowała się:
- opracowaniem planu pracy komisji na 2013r.;
- informacją na temat projektu adaptacji internatu na mieszkania komunalne,
- informacją na temat realizacji inwestycji budowy hali targowej,
- zaopiniowaniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Myszkowa
na 2014r.;
-informacją nt.planów inwestycyjnych na 2013r. i analizą wyniku finansowego
spółek MTBS, ZWiK, SANiKO za 2012r.;
-analizą wyniku finansowego spółek MTBS, ZWiK, SANiKO za I półrocze
2013r.
-zaopiniowaniem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Myszkowa za 2012r.;
-informacją nt. 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 2012”;

- zaopiniowaniem sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze
2013r.;
- planowanymi inwestycjami z uwzględnieniem ponoszonych kosztów na ich
wykonanie w celu zabezpieczenia środków w budżecie miasta na 2014r.;
- oceną realizacją inwestycji i remontów w 2013r. oraz analizą ponoszonych
wydatków;
-zaopiniowaniem propozycji wysokości podatków i opłat lokalnych na 2014r.
-zaopiniowaniem projektu budżetu miasta na 2014r.
Członkowie komisji brali również udział w 2 połączonych posiedzeniach
wszystkich stałych komisji.
W posiedzeniach komisji uczestniczyli zaproszeni goście tj. Burmistrz,
Skarbnik,
dyrektorzy jednostek, prezesi spółek, kierownicy wydziałów
merytorycznych Urzędu Miasta.
Przyjęty przez Komisję plan pracy został w całości zrealizowany.
Podczas posiedzeń komisja wypracowała 3 wnioski skierowane do
realizacji przez Burmistrza Miasta Myszkowa.
Wnioski dotyczyły:
-dokonania wizji lokalnej stanu budynków socjalnych, zarządzanych przez
gminę Myszków,
-wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do prezesa MTBS pana Ryszarda
Mileja za ignorowanie posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Miasta w
sprawie nieudzielenia wyjaśnień do sprawozdania z działalności MTBS za
2012r. i poinformowanie komisji o swoich działaniach,
-przedstawienia analizy wyniku finansowego za I półrocze 2013r. spółek ZWIK,
SANIKO, MTBS w formie przyjętej w latach 2011/2012 (bez sprawozdania
F01).
LISTA OBECNOŚCI
z posiedzeń Komisji Finansów i Budżetu
w 2013 r. / 11 posiedzeń/
1/
2/
3/
4/
5/

Mirosława Picheta- o nieobecności
Marian Tylkowski- 0 nieobecności
Eugeniusz Bugaj- 0 nieobecności
Andrzej Giewon- 0 nieobecności
Edyta Karoń- 0 nieobecności

6/ Marzena Kozak- 3 nieobecności usprawiedliwione
7/ Dariusz Muszczak- 0 nieobecności
8/ Iwona Skotniczna- 0 nieobecności
9/ Adam Zaczkowski- 2 nieobecności usprawiedliwione
10/ Sławomir Zalega- 0 nieobecności

