Pľotokół

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych

w dniu 76 czerwca2015

Stan Komisji

BFiIG

Obecnych

8 radnych

RMZ

r.

6 radnych

Porządek posiedzenia:
1. Sprawy oľganizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia,
b) stwieľdzenie pľawomocnościobľad.
2. Zaopiniowanie pľojektu uchwĄ w spľawie usta|enia wysokościstawek opłatza zajęcie pasa
dľogowego na pľawach wyłącznościw celu umlęszczenia ogľódków gastľonomicznych

3.
4.
5.
6.

ipiwnych.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaĘ nieruchomości'
Zaopiniowanie pľojektu uchwały w sprawie zaÍwierdzenia sprawozdania finansowego za
2014 rok.
Zaopiniowanie wniosków o roz'łożenienaraty zaległościcrynszowych (2 wnioski).
Zamknięcie obľad.

1w dniu 16 czerwca2015 r. w Resursie odbyło się posiedzenie Komisji BudŻetu, Finansów
Inicjatyw Gospodaľcrych RMZ. Posiedzenie otworrył i popľowadził przewoďniczący komisji
Arkadiusz Rzepecki. Powitał uczestników spotkania i stwieľdził pľawomocnośćobrad.
Ad.

i

Ad. 2 Zgodnie z agendą spotkania zajęto się projektem uchwaĘ w spľawie ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłącznościw celu umieszczenia ogródków
gastronomicznychi piwnych. Projekt przedstawił naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Marek
Zabłocki. Uczestnicy spotkania podjęli dyskusję ww. temacie. Zwrőcono uwagę na zasadność
zmniejszenia stawki' Komisja po4rty.wnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały'

Ad. 3 Następny punk posiedzenia dotyczył projektu uchwały w sprawie sprzedaĘ nieruchomości.
Pľojekt przedstawiła naczelnik Wydziału Gospodaľki Nieruchomościami Danuta Jaworska'
Uczestnicy spotkania podjęli dyskusję ww. temacie. Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany
projekt uchwały.

Ad. 4 W kolejnym punkcie podjęto dyskusję

odnośnie wypľacowania stanowiska w spľawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 20l4 ľok. Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany
pľojekt uchwały'

Ad. 5 Komisja

wypracowała opinie odnośnie dwóch wniosków

w spľawie rozłoŻenia na

raty

zaległościcrynszowych.

Ad. ó Pľowadzący spotkania podziękował uczestnikom spotkaniazaprrybycie oraz owocną dyskusję.
Zamknął obrady ko m i sj i'

Komisji

Finansów i Inicjatyw

RMZ

Zalqczniki:
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