
Protokół  Nr V/15

Z  posiedzenia  Komisji BudŜetu  i   Finansów   Rady   Miejskiej  w Bobowej 

odbytego w dniu  21 stycznia 2015r.  w  sali  numer 6 

 Urzędu  Miejskiego w Bobowej. 

 

Komisję rozpoczęto o  godzinie  13,00  a  zakończono  o   godzinie  13.50.

                                                      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. Opracowanie planu pracy Komisji na 2015 rok.

2. Opiniowanie uchwały w sprawie zmian w budŜecie Gminy Bobowa na rok 2015 oraz zmian 

w  Uchwale  BudŜetowej  na  rok  2015  Nr  III/11/14  Rady  Miejskiej  w  Bobowej  z  dnia 

29 grudnia 2014r.

3. Wolne wnioski.

Ad. 1  Przewodniczący Komisji radny Pan Tomasz Tarasek  przedstawił projekt planu pracy 

Komisji na 2015r.

P L A N

pracy Komisji BudŜetu i Finansów na 2015 rok.

Lp. M i e s i ą c T e m a t y k a

1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji  na 2015 rok.

2. Luty 1. Ściągalność opłaty śmieciowej od mieszkańców – ilość umów. 
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  3. Marzec 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Centrum Kultury

      i Promocji Gminy Bobowa za rok 2014- ocena celowości wydatkowania

      środków.

4. Maj 1. Analiza sprawozdania z wykonania BudŜetu Gminy za 2014 r. –

      opracowanie opinii na sesję Rady Miejskiej.

5. Czerwiec 1.   Efekt społeczny i ekonomiczny realizacji prac społecznie uŜytecznych

       przez więźniów.

6. Wrzesień 1. Ocena realizacji BudŜetu Gminy za I półrocze 2015 r. – wypracowanie

      opinii na sesję Rady Miejskiej.

7. Październik 1. Opiniowanie  programu współpracy Gminy  Bobowa z  organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rok 2016.

8. Listopad 1. Koszty finansowe na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP.

      Koszty remontów budynków jednostek OSP. 

9. Grudzień 1. Podsumowanie pracy Komisji.

2. Opiniowanie projektu uchwały BudŜetowej Gminy Bobowa na 2016 rok  wraz 
z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Bobowa.

UpowaŜnia  się  Przewodniczącego  Komisji  do  wprowadzania  w  wyŜej  ustalonej  tematyce 
posiedzeń  zmian  waŜnych,  pilnych  i  dodatkowych  wynikłych  w  trakcie  roku  budŜetowego. 
Przewiduje  się  równieŜ  opiniowanie  projektów  uchwał  finansowych  skierowanych  do  komisji 
w ciągu  roku budŜetowego.

Przewodniczący Komisji   radny Pan Tomasz  Tarasek  poddał pod głosowanie  projekt  planu 

pracy Komisji na 2015rok. Plan pracy został jednogłośnie przyjęty przez członków Komisji. 

Ad. 2  Skarbnik Gminy Pani Danuta śarnowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian 

w  budŜecie  Gminy  Bobowa  na  rok  2015  oraz  zmian  w  Uchwale  BudŜetowej  na  rok  2015 

Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 grudnia 2014r.

Burmistrz poinformował  o  planach  dotyczących  rekreacyjnego  wykorzystania  terenu  m.in. 

na ścieŜki biegowe, siłownie zewnętrzną i inne. 

Radny Pan Paweł Popardowski zapytał, czy moŜna umieścić w planie boiska do piłki plaŜowej. 

Burmistrz odpowiedział, Ŝe są juŜ ujęte w planie kompleksu rekreacyjno – sportowego. Następnie 

przybliŜył plany dotyczące kompleksu. 

Radny Pan Marek Podobiński zapytał o planowany przebieg ścieŜki biegowej. UwaŜa, Ŝe moŜna 

by ją przedłuŜyć i poprowadzić równieŜ przez wąwóz. 

Burmistrz odpowiedział, Ŝe zostało to juŜ rozpatrzone i wyznaczona jest najlepsza trasa. 

Przewodniczący  Komisji   BudŜetu i Finansów poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały, 

który został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich członków Komisji.
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Ad.  3   Radny  Pan  Marek  Podobiński zapytał,  czy  istnieje  moŜliwość  postawienie  na  placu 

targowym toalety TOI TOI  lub przerobienia obecnej. 

Burmistrz  poinformował, Ŝe obecny plac jest tymczasowy i podejmuje działania mające na celu 

jego zmianę.  W projekcie zostanie ujęta  toaleta oraz odwodnienie terenu.  Zostanie sprawdzony 

potencjalny koszt umieszczenia na placu toalety TOI TOI.  

Radny Pan Marek Podobiński  zapytał o postawioną na placu targowym tablice sklepu Centrum, 

czy jest ona na stałe. 

Burmistrz  odpowiedział,  Ŝe  rozezna  ten  temat.  Ewentualnie  tablica  zostanie  umieszczona 

w miejscu, w którym nie będzie przeszkadzać. 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pismo od Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach 

oraz dwa Apele od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. 

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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