
Protokół z posiedzenia  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu  

w dniu 1 marca 2017 r. 

 

W dniu 1 marca 2017 r. o godzinie 15:00 w Sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki 

w Zawoni odbyło się posiedzenie  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planu i Budżetu. 

W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Komisji, lista obecności w załączeniu. 

Przewodnicząca Komisji Wiesława Wawrzyniak na wstępie przedstawiła porządek obrad: 

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

1) Nr XXXI/195/2017 ws. zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2017 rok, 

2) Nr XXXI/196/2017 ws. zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia, 

3) Nr XXXI/197/2017 ws. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Zawonia, 

4) Nr XXXI/198/2017 wyrażenia zgody na przystąpienie do programu Odnowa Wsi  

w Województwie Dolnośląskim przez sołectwa Miłonowice i Cielętniki.  

2. Sprawy bieżące. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

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

1) Nr XXXI/195/2017 ws. zmian w budżecie Gminy Zawonia na 2017 rok, 

Radna Małgorzata Kozłowska zapytała o szczegóły harmonogramu remontu szkoły w Zawoni. 

 

Pani Skarbnik – udzieliła wyjaśnień w zakresie dotyczącym kwoty proponowanych zmian tego 

zadania i wskazała, iż szczegóły zadania są znane kierownikowi referatu inwestycyjnego.    

Radna Beata Kowalska zaproponowała aby jutro na sesji Pani kierownik przedstawiła zmiany tego 

harmonogramu.  

 

Radni dyskutowali na temat kwoty 6000 zł na składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin 

Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy oraz udziału gminy w tym stowarzyszeniu. 

 

Radna Małgorzata Kozłowska złożyła wniosek o przesunięcie kwoty 6000 zł ze składki 

członkowskiej,  na oświetlenie uliczne.    

 

Przewodnicząca Komisji poddała wniosek pod głosowanie, wniosek został przyjęty: 7 głosów za, 

przeciw 0, wstrzymujące się 2. 

 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr XXXI/195/2017 w sprawie zmian  

w budżecie Gminy Zawonia na 2017 r. wraz z wniesioną poprawką – 9 głosów za, przeciw 0, 

wstrzymujące się 0. 

 

 



2) Nr XXXI/196/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Pani Skarbnik omówiła proponowane w projekcie zmiany.   

 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr XXXI/196/2017 w sprawie  zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej  – 9 głosów za, przeciw 0, wstrzymujące się 0. 

 

3) Nr XXXI/197/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za   

   zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Zawonia 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały nr XXXI/197/2017 w sprawie przedłużenia 

czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy 

Zawonia – 9 głosów za, przeciw 0, wstrzymujące się 0. 

 

4) Nr XXXI/198/2017 wyrażenia zgody na przystąpienie do programu Odnowa Wsi  

    w Województwie Dolnośląskim przez sołectwa Miłonowice i Cielętniki.  

 

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Nr XXXI/198/2017 wyrażenia zgody na 

przystąpienie do programu Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim przez sołectwa 

Miłonowice i Cielętniki – 9 głosów za, przeciw 0, wstrzymujące się 0. 

 

Ad. 2. Sprawy bieżące.   

 

Radni dyskutowali na temat m.in. przedstawieniu na następnej komisji przez kierownika referatu 

inwestycji informacji o złożonych wnioskach o dofinansowanie sprawach bieżących, przyczynach 

zwołania sesji nadzwyczajnej, porządku obrad sesji nadzwyczajnych, zamieszczania nagrań z sesji 

Rady.  

 

                      

Protokołował 

Wojciech Hoffman 

 

 


