SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMISJI BUDŻETOWEJ, ROLNICTWA I INFRASTRUKTURY
RADY GMINY TARNOWIEC
ZA ROK 2009
W okresie sprawozdawczym Komisja Budżetowa,
Infrastruktury pracowała w oparciu o Plan Pracy

Rolnictwa i
przyjęty przez Radę

Gminy Tarnowiec 26 stycznia 2009 roku.
Komisja pracowała w składzie 5 osobowym:
1) Janusz Lis

- Przewodniczący komisji

2) Eugeniusz Gądek - Członek
3) Stanisław Słupek

- Członek

4) Tadeusz Śmietana - Członek
5) Marian Zoła

- Członek

Komisja odbyła ogółem 4 posiedzenia, na których frekwencja wyniosła
85%.
Na posiedzeniach realizowano zagadnienia wynikające z przyjętego
wcześniej planu pracy , a także analizowano materiały na poszczególne
sesje Rady Gminy , którą to analizę komisja zakwalifikowała jako pracę
ciągłą.
Ponadto Komisja odbyła 9 wspólnych posiedzeń z Komisją Rewizyjną
oraz Komisją Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Na posiedzeniach tych
Komisja

opiniowała

zagadnienia

projekty

merytoryczne

uchwał

wynikające

na
z

sesję

bieżącej

oraz omawiała

działalności

Rady

Gminy. Na posiedzeniach tych frekwencja ukształtowała się na poziomie
84%.
Komisja Budżetowa, Rolnictwa i Infrastruktury podczas
posiedzeń

w

2009 r.

omówiła

i

przeanalizowała

swoich

następujące

zagadnienia:
1)Przygotowano sprawozdanie

z działalności

Komisji

Budżetowej,

Rolnictwa i Infrastruktury za rok 2008, oraz opracowano Plan pracy
Komisji na 2009 rok.
2)Dokonano oceny

wykonania budżetu za 2008 rok ze szczególnym

uwzględnieniem wykonania

zadań inwestycyjnych i remontowych.

3) Zapoznano się z informacją z wykonania

budżetu

Gminy

Tarnowiec za I półrocze 2009 roku.
4)Szczegółowo

analizowano

dzierżawy i sprzedaży

projekty

uchwał

nieruchomości będących

Tarnowiec oraz wszelkie zmiany

dotyczące

własnością

Gminy

w planie dochodów i wydatków

budżetowych na 2009 rok.
5)Rozpatrywano propozycje w zakresie zaciągania wszelkiego rodzaju
kredytów i innych zobowiązań Gminy.
5)Komisja szczegółowo przeanalizowała planowane

dochody i wydatki

zawarte w projekcie budżetu na 2010 rok.
Po

rozpatrzeniu

opinii

pozostałych

Komisji

Rady

Gminy

Regionalnej Izby Obrachunkowej sformułowano ostateczną

oraz

opinię do

projektu budżetu Gminy Tarnowiec na 2010 rok.
6)Na

posiedzeniu

odbytym

23

listopada

Komisja

omówiła

sprawy

dotyczące działalności OSP na terenie Gminy Tarnowiec. Na niniejsze
posiedzenie Komisji zaproszono,
udzielenia

informacji,

zagadnienia

Prezesa

w celu omówienia zagadnienia i
i

Komendanta OSP.

Poruszono

związane z niekontrolowanymi zakupami wyposażenia i

sprzętu przez niektóre jednostki OSP.
Na wspólnych posiedzeniach z Komisją Zdrowia Oświaty,
Sportu

Kultury i

oraz z Komisją Rewizyjną omawiano i analizowano projekty

uchwał na sesję. Omawiano realizację inwestycji na drogach gminnych i

powiatowych

oraz

wyrażano

opinię

w

sprawie

finansowej na rzecz Powiatu Jasielskiego z

udzielania

pomocy

przeznaczeniem na remont

dróg powiatowych.
Na posiedzeniach poruszano
kulturą,

w

tematy

tym m.in. kwestie

związane

reorganizacji

z

placówek

oświatą

i

oświatowych,

dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli oraz dyskutowano na temat
powołania Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu.
Wiele

czasu

poświęcono

Komunalnego w Tarnowcu,

dyskusji

na temat:

założenia

Cmentarza

inwestycji realizowanych na terenie Gminy

Tarnowiec, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Przewodniczący
Komisji Budżetowej, Rolnictwa
i Infrastruktury
Janusz Lis

