
Protokół nr …. 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu  

w dniu 29 marca 2016 r. 

 

Lista obecności członków Komisji w załączeniu do protokołu 

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu Pani Wiesława 

Wawrzyniak otworzył posiedzenie Komisji a następnie przedstawił porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie na XIX Sesję Rady Gminy Zawonia następujących projektów uchwał: 

1) Nr XIX/112/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2016 r.; 

2) Nr XIX/113/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

3) Nr XIX/114/2016 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz   

      Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu; 

4) Nr XIX/115/2016 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko- 

    restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie  

    Gminy Zawonia; 

5) Nr XIX/119/2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/93/2015 Rady Gminy 

Zawonia z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy 

informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny i leśny oraz wzorów formularzy, 

informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości 

2. Sprawy bieżące. 

Przewodnicząca wniosła o rozszerzenie porządku obrad o złożone autopoprawki p. Wójt 

dotyczące zmiany uchwały budżetowej i zmiany wieloletniej prognozy finansowej.     

 

Porządek obrad wraz z ww. rozszerzeniem został przyjęty jednogłośnie 

 

Ad.1. Zaopiniowanie na XIX Sesję Rady Gminy Zawonia następujących projektów uchwały: 

1) Nr XIX/112/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2016 r.; 

Podjęto dyskusję na temat zaproponowanych zmian, radni zadawali pytania dotyczące 

środków na rewitalizację, studium uwarunkowań, odprawy emerytalne, obsługę prawną, 

zakup usług pocztowych, dotacji dla policji i dla parafii, usługi dotyczące odzyskania podatku 

VAT, na szkolenia. 

Odpowiedzi udzielała p. Wójt i p. Skarbnik. 

Radna B. Kowalska złożyła wniosek aby wyłączyć z 23 tys. kwotę 8 tys. na obsługę prawną  i 

osobno przegłosować zmianę dotyczącą zwiększenia środków. 

Za przyjęciem wniosku – 2 osoby, przeciw –  6 osoba, wstrzymało się –  0 osób 

        

Za przyjęciem projektu uchwały z autopoprawkami – 7 osób, przeciw –  1 osoba, 

wstrzymało się –  0 osób 

 

2) Nr XIX/113/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

 

Za przyjęciem projektu uchwały z autopoprawkami –  8 osób, przeciw –  0 osób, 

wstrzymało się – 0 osób 

 

3) Nr XIX/114/2016 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz   

      Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu; 

Za przyjęciem projektu uchwały – 8 osób, przeciw –  0 osób, wstrzymało się –  0 osób 



4) Nr XIX/115/2016 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko- 

restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie  

Gminy Zawonia; 

 

Za przyjęciem projektu uchwały – 8 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymało się – 0 osób 

 

 

5)  Nr XIX/119/2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/93/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 

22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i 

deklaracji na podatek rolny i leśny oraz wzorów formularzy, informacji o nieruchomościach 

i deklaracji na podatek od nieruchomości. 

 

Za przyjęciem projektu uchwały – 8 osób, przeciw –  0 osób, wstrzymało się – 0 osób 

 

Ad. 2. Sprawy bieżące 

Radna B. Kowalska zadała pytania odnośnie planu gospodarki niskoemisyjnej, rozbudowy 

oświetlenia planów i wykonania, kosztów barierek i wykonawcy w Kałowicach.  

Odpowiedzi udzielała p. Wójt. 

Radni podjęli dyskusję w zakresie oświetlenia drogowego, wskazywano aby realizować 

zrobione projekty i nie zaczynać nowych, oraz rozbudowywać tam gdzie są faktyczne potrzeby. 

Przewodnicząca zasygnalizowała temat przyczyn usprawiedliwiania nieobecności na komisji. 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

Protokołował           Przewodnicząca  KRGPiB 

 

           Wiesława Wawrzyniak 

 


