
                                                       Protokół    Nr I/14

Ze  wspólnego posiedzenia  Komisji   Rewizyjnej oraz Komisji do Spraw Rodziny Rady 

Miejskiej  w  Bobowej,  które  odbyło   się  8 grudnia 2014 r.  w  sali   obrad  Urzędu 

Miejskiego w Bobowej.

       

Posiedzenie  rozpoczęto  o  godzinie  09.00,  a  zakończono  o   godzinie  10.30.

                                                          W  posiedzeniu  udział  wzięło 5 członków

Komisji   Rewizyjnej   oraz  6  członków  Komisji 

do Spraw Rodziny, Przewodniczący Rady Miejskiej 

oraz zaproszeni goście wg listy obecności.

                                                                  .                                                

Posiedzeniu  przewodniczyła Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej radna  Pani Maria 

Zarzycka oraz Przewodnicząca Komisji do Spraw Rodziny radna Pani Barbara Baran.

Przewodnicząca   Komisji   Rewizyjnej   radna  Pani  Maria  Zarzycka  po   powitaniu 

wszystkich  obecnych   przedstawiła   proponowany   porządek  posiedzenia, który został 

przyjęty  jednogłośnie przez obecnych na posiedzeniu członków komisji. 

Porządek posiedzenia :

1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

2. Opiniowanie  planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok.

3. Opiniowanie projektu uchwały BudŜetowej Gminy Bobowa na 2015 rok.

4. Wolne wnioski.

Ad.  1   Przewodnicząca  Komisji  do  Spraw  Rodziny  radna  Pani  Barbara  Baran 

na  Wiceprzewodniczącą  Komisji  do  Spraw  Rodziny  zaproponowała  radną  Panią  Ewę 

Truchan.  Następnie poddała pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę,  która została przyjęta 

jednogłośnie przez członków Komisji. 

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  radna  Pani  Maria  Zarzycka 

na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej zaproponowała radnego Pana Józefa Zięba. 

Następnie  poddała  pod  głosowanie  zgłoszoną  kandydaturę,  która  została  przyjęta 

jednogłośnie przez członków Komisji. 
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Ad.  2  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  radna  Pani  Maria  Zarzycka  odczytała 

proponowany plan pracy Rady Miejskiej na 2015 rok. 

Radny  Pan  Bogdan  Krok zapytał  o  miesiąc  czerwiec,  co  konkretnie  rozumie  się  przez 

ocenę funkcjonowania stołówek szkolnych na terenie Gminy Bobowa.

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Pan Stanisław Tabiś  poinformował, Ŝe temat ten 

omawiany był równieŜ w roku ubiegłym i dotyczy całokształtu funkcjonowania stołówki. 

Burmistrz wyjaśnił, Ŝe dotyczy to równieŜ punktów wydawania posiłków w poszczególnych 

szkołach. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Pani Maria Zarzycka poddała projekt planu 

pracy pod głosowanie, w wyniku którego plan pracy został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 3  Skarbnik Gminy Pani Danuta śarnowska przedstawiła projekt uchwały BudŜetowej 

Gminy Bobowa na 2015 rok. 

Burmistrz  poinformował,  Ŝe  projekt  budŜetu  jest  tak  skonstruowany,  aby  zabezpieczyć 

sfinansowanie wszystkich obligatoryjnych obszarów Ŝycia społecznego w tym równieŜ szkół 

i przedszkoli. Nadmienił o niedoborach w subwencji oświatowej oraz subwencji na szkołę 

muzyczną, która jest większa od zwykłej subwencji. Ponadto w budŜecie naleŜy zabezpieczyć 

środki  na  działalność  Ośrodka  Pomocy Społecznej,  stołówki,  wodociągów  i  oczyszczalni 

ścieków.  W budŜecie  ujęte  są  równieŜ  zadania  dotyczące  drogownictwa  i  poprawy stanu 

bezpieczeństwa.  NaleŜy  równieŜ  myśleć  o  zbliŜającej  się  perspektywie  finansowej 

i  zabezpieczyć  kwotę  na  przygotowanie  projektów i  wniosków.  Następnie  wymienił  inne 

pozycje ujęte w projekcie budŜetu m.in. środki na zakup Dworu, remont stadionu, budowę 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. ZauwaŜył, Ŝe w ciągu roku budŜetowego moŜe pojawić 

się  konieczność  wprowadzenia  pewnych  zmian,  na  przykład  w  momencie  pozyskania 

dodatkowych środków. Nadmienił  równieŜ o planach dotyczących  placu targowego, strefy 

aktywności gospodarczej oraz  kompleksu kulturalno – sportowego.  Poruszył temat remontu 

Kościoła Św. Zofii,  współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich, budowy przydomowych 

oczyszczalni  ścieków,  dokończenia  remontu  stadionu  sportowego  w  Bobowej  i  budowy 

obwodnicy Siedlisk. Poprosił o ewentualne pytania do projektu budŜetu. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Pani Maria Zarzycka uwaŜa, Ŝe budŜet jest 

poprawnie skonstruowany i zapewnia realizację kolejnych inwestycji. 

Przewodnicząca Komisji do Spraw Rodziny radna Pani Barbara Baran równieŜ uwaŜa, 

Ŝe  budŜet  zabezpiecza  wszystkie  waŜne  działy.  Zapytała  o  środki  przeznaczone  na  prace 

na cmentarzach komunalnych, czy kwota ta obejmuje udział funduszy sołeckich. 

Burmistrz poinformował, Ŝe sprawa cmentarzy wygląda tak jak w roku poprzednim. Przyjęta 

została  procedura  przeznaczania  odpowiedniej  części  funduszu  sołeckiego  na  zadania 
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związane  z  cmentarzami  komunalnymi,  aby  poprawić  ich  stan  i  wygląd.  Na  cmentarzu 

w  Bobowej  naleŜy  wykonać  remont  schodów  przy  Kaplicy.  Przygotowany  jest  równieŜ 

projekt nowego cmentarza w Bobowej, z którym moŜna się zapoznać w Referacie Inwestycji 

i Gospodarki Komunalnej. 

Przewodnicząca Komisji  do Spraw Rodziny radna Pani Barbara Baran  podziękowała 

za wyjaśnienia. 

Radny Pan Bogdan Krok zapytał o teren koło cmentarza, gdzie parkują osoby przybywające 

na cmentarz,  czy ewentualne utwardzenie tego terenu i wyznaczenie miejsc parkingowych 

naleŜy do zadań sołectwa. Odnośnie koncepcji nowego cmentarza zapytał, czy zabezpiecza 

ona miejsce na parking. 

Burmistrz w  temacie  postoju  samochodów  przy  cmentarzu  zauwaŜył,  Ŝe  w  przyszłości 

powstanie  tam  chodnik,  co  uniemoŜliwi  parkowanie.  Nadmienił  o  planach  dotyczących 

pobierania opłat parkingowych za postój na terenie rynku oraz zajezdni autobusowej. Osoby 

przybyłe  na  cmentarz  mogą  parkować  w  tych  miejscach.  Darmowy  parking  jest  przy 

ul. Stawowej. Nadmienił równieŜ o złoŜonym projekcie do banku projektów, który obejmuje 

utworzenie dodatkowego parkingu przy zajezdni. 

Radny Pan  Ryszard  Forczek  uwaŜa,  Ŝe  budŜet  jest  ambitny  i  zapewnia  dalszy  rozwój 

Gminy. 

Przewodniczący  Rady Miejskiej  radny Pan Stanisław Tabiś zauwaŜył,  Ŝe obecny stan 

budŜetu  moŜna  zawdzięczać  dobremu  działaniu  Burmistrza  i  Rady  w  poprzednich 

kadencjach.   

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Pani Maria Zarzycka poddała pod głosowanie 

projekt budŜetu Gminy Bobowa na 2015 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową, który 

został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkich członków Komisji.

Ad.  3 Przewodniczący  Rady  Miejskiej  radny  Pan  Stanisław  Tabiś poinformował 

o organizowanych dniach skupienia samorządowców oraz przesłanych danych statystycznych 

z Urzędu Statystycznego. 

PoniewaŜ nikt więcej nie zabrał głosu, a porządek obrad został wyczerpany Przewodnicząca 

Komisji podziękowała wszystkim za udział  i zamknęła posiedzenie komisji. 

         Protokołowała                                                      Przewodnicząca Komisji 

  Karolina Chmura-Urbaś                                                     Maria Zarzycka
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