
Protokół  Nr III/14

Z  posiedzenia  Komisji BudŜetu  i   Finansów   Rady   Miejskiej  w Bobowej 

odbytego w dniu  11 grudnia 2014r.  w  sali obrad

 Urzędu  Miejskiego w Bobowej. 

 

Komisję rozpoczęto o  godzinie  14,00  a  zakończono  o   godzinie  14.50.

                                                      W posiedzeniu udział wzięło 7 członków 

Komisji BudŜetu i Finansów,  Przewodniczący Rady 

    Miejskiej, Burmistrz Bobowej, Skarbnik Gminy oraz 

radni i zaproszeni  goście  wg  listy   obecności.         

                                                

Komisji przewodniczył  Przewodniczący  Komisji  BudŜetu i Finansów  radny  Pan  Tomasz 

Tarasek.

Przewodniczący  Komisji  BudŜetu  i  Finansów  radny  Pan  Tomasz  Tarasek  po  powitaniu 

wszystkich  obecnych  odczytał  proponowany  porządek  obrad,  poddając go  pod   głosowanie, 

w wyniku którego porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Porządek     posiedzenia     :  

1. Opiniowanie projektu uchwały BudŜetowej Gminy Bobowa na 2015 rok – wspólne posiedzenie 

z Przewodniczącymi Komisji Problemowych. 

2. Wolne wnioski.

Ad.  1 Przewodniczący   Komisji   BudŜetu  i  Finansów poinformował,  Ŝe  projekt  uchwały 

budŜetowej omawiany był na wszystkich Komisjach problemowych. Komisja BudŜetu i Finansów 

pracowała  nad  projektem  budŜetu  i  naleŜy  podkreślić,  Ŝe  jest  to  dobry  budŜet,  poprawnie 

skonstruowany  i  zawierający  wielomilionowe  środki  na  inwestycje.  Nadmienił  równieŜ 

o zabezpieczeniu środków na sport, kulturę i ochronę środowiska. 

Burmistrz zauwaŜył, Ŝe budŜet został juŜ dokładnie omówiony i radni mogli zapoznać się z jego 

załoŜeniami.  Poinformował  o wyjeździe do Krakowa w sprawie drogi na Jankowej oraz mostu 

i  oświetlenia  ulicznego.  Wspomniał  o  bieŜących  działaniach  i  podjętych  staraniach 

o dofinansowanie pewnych prac. Konieczne jest opracowanie Strategi Rozwoju Gminy na przyszłe 

lata.  UwaŜa,  Ŝe  budŜet  zaspokaja  najpilniejsze  potrzeby  i  utrzymuje  działania  inwestycyjne 

na dobrym poziomie. Chciałby podjąć działania mające na celu większą integracje społeczną. 
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Przewodniczący  Komisji  BudŜetu i Finansów podziękował za dodatkowe informacje. Poprosił 

o wyraŜenie opinii na temat projektu budŜetu poszczególnych Przewodniczących Komisji. 

Przewodnicząca Komisji do Spraw Rodziny radna Pani Baran Barbara uwaŜa, Ŝe budŜet jest 

dobrze przygotowany i zabezpiecza wszystkie dziedziny Ŝycia. Jest za przyjęciem budŜetu. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Pani Maria Zarzycka poinformowała, Ŝe Komisja 

zaopiniowała budŜet jednogłośnie pozytywnie. 

Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa,  Leśnictwa i  Ochrony Środowiska radny Pan Ryszard 

Forczek poinformował, Ŝe Komisja pracowała nad projektem budŜetu i przyjęła go jednogłośnie. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu radny Pan Bogdan Krok poinformował, 

Ŝe Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem budŜetu. 

Przewodniczący   Komisji   BudŜetu  i  Finansów  równieŜ  poinformował,  Ŝe  Komisja  BudŜetu 

i  Finansów jednogłośnie przyjęła  projekt  budŜetu.  Podkreślił,  Ŝe  jest  to  najwaŜniejsza uchwała 

w ciągu roku i warto zwrócić uwagę na dobry stan budŜetu i przygotowane projekty na przyszłość. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały,  który został pozytywnie zaopiniowany przez 

wszystkich członków Komisji oraz Przewodniczących Komisji problemowych. ZłoŜył gratulacje 

dla Burmistrza i Ŝyczył mu dalszych sukcesów w pracy. 

Burmistrz nadmienił  o  nowej  nawierzchni  na drodze za  wiaduktem oraz  budowie obwodnicy. 

Wspomniał o rozmowach z inwestorem, który byłby gotów otworzyć w Bobowej hale produkcyjną. 

Radny  Pan  Marek  Podobiński  zapytał  o  połączenie  drogi  wojewódzkiej  z  ul.  Zieloną, 

czy zostanie to wykonane łącznie z nową nawierzchnią. 

Burmistrz poinformował,  Ŝe  najpierw  naleŜy  wykonać  projekt.  Wspomniał,  Ŝe  podczas  sesji 

informował  Wysoką  Radę o  planach  dotyczących  drogi  wojewódzkiej.  Obecnie  wykonana  jest 

wyłącznie nakładka. 

Radny Pan Marek Podobiński Ŝałuje, Ŝe nie wykonali tego jako Sołectwo. 

Burmistrz podkreślił,  Ŝe  dokumentacja  jest  potrzebna.  Powtórzył,  co  zawierałby  szczegółowy 

projekt dotyczący drogi wojewódzkiej. 

Ad.  2   PoniewaŜ  nikt  więcej  nie  zabrał  głosu,  a  porządek  obrad  został  wyczerpany 

Przewodniczący  Komisji  BudŜetu  i  Finansów podziękował  wszystkim  za  udział   i  zamknął 

posiedzenie Komisji.    

               Protokołowała                                                            Przewodniczący Komisji   

   

        Karolina Chmura -Urbaś                                                        Tomasz Tarasek
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