
Żarów, 28.01.2021r.
Sprawozdanie z pracy 

Komisji ds. Budżetu i Gospodarki, Rady Miejskiej w Żarowie

za 2020 rok

Komisja ds. Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Żarowie powołana została uchwałą nr II/5/2018 
Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 5 grudnia 2018 roku i  realizowała swoje zadania pracując w 
następującym składzie osobowym:
1) Maria Tomaszewska – Przewodniczący komisji,
2) Ewa Góźdź – Członek komisji,
3) Joanna Kaczorowska – Członek komisji,
4) Bartosz Żurek – Członek komisji,
5) Waldemar Ganczarek – Członek komisji.
Przedmiotem prac komisji w szczególności są sprawy z zakresu budżetu oraz gospodarki gminy Żarów 
tj. opiniowanie projektów uchwał dotyczących gospodarki finansowej gminy w zakresie projektu 
budżetu i wieloletniej prognozy finansowej oraz ich zmian, prowadzenie bieżącej oceny realizacji 
inwestycji, a także opiniowanie wysokości stawek podatków obowiązujących w danym roku.
Frekwencja na komisji Budżetu i Gospodarki była wysoka, członkowie komisji brali również udział 
we wspólnych posiedzeniach stałych komisji rady.

Komisja w trakcie swojego obradowania zajmowała się  projektami w sprawach:
 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok,
 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w gminie Żarów w roku szkolnym 

2019/2020,
 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
  udzielenia dotacji celowej Miejsko-Gminnej Spółce Wodnej w Żarowie,
  dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy Żarów,
 przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Żarów, a gminą Miasto Świdnica 

w sprawie przekazania przez gminę Miasto Świdnica gminie Żarów zadań w zakresie 
zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie miasta Świdnica, 
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Nowym Siodle,

 zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
w Żarowie i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego w Żarowie,

 przyjęcia regulaminu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu Gminy Żarów na 
dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,

 „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żarów na lata 
2020-2025”,

 zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku,



 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
gminy,

 udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
 określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w gminie Żarów w roku szkolnym 

2020/2021,
 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XXIX/220/2016 z dnia 24 listopada 2016r. 

w sprawie „określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 
gminy Żarów”,

 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 zmiany Uchwały Nr XX/137/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów,
 uchwalenia budżetu gminy Żarów na 2021 rok,

Komisja w trakcie 2020 roku spotykała się 8 razy i zrealizowała plan pracy. Wykonano:
1. opracowanie i przedstawienie planu pracy Komisji na 2020 rok,
2. opiniowanie budżetu Gminy Żarów oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów na rok

2020,
3. informacja o realizacji środków funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w roku 2019

oraz planowane wykorzystanie środków funduszu na 2020 rok,
4. informacja o realizowanych i planowanych inwestycjach w 2020 roku – zagadnienia omawiane 

przez Burmistrza Miasta Żarów oraz pracowników Referatu Inwestycji,
5. opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok oraz opiniowanie raportu o stanie

Gminy – omawiane przez Burmistrza Miasta Żarów,
6. wydanie opinii w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Żarów – analiza opinii RIO,
7. informacja o kosztach dowozu dzieci do szkół,
8. analiza sprzedaży oraz dzierżawy nieruchomości gminnych w I półroczu 2020 roku,
9.  analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020,
10.  przygotowanie propozycji do budżetu na 2021 rok,
11.  informacja o środkach pozabudżetowych na realizację programów i projektów w gminie Żarów

w roku 2020 roku,
12.  opracowanie opinii w sprawie projektu budżetu na 2021 rok oraz omówienie projektu 

uchwały budżetowej,
13.  przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej za 2020 rok,
14.  opiniowanie bieżących projektów uchwał, w tym w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

i wieloletniej prognozie finansowej Gminy Żarów,
Z powodu epidemii Covid-19 oraz obostrzeń z nią związanych w roku 2020 nie odbyło się szkolenie, 
które ujęte było w planie pracy komisji ds. budżetu i gospodarki, a także analiza sprzedaży oraz 
dzierżawy nieruchomości gminnych za II półrocze 2020 roku zostanie przeprowadzona w styczniu 2021
roku.
W posiedzeniach Komisji uczestniczyły władze lokalnego samorządu oraz inne osoby w zależności od 
ustalonego porządku posiedzeń.
Wszystkie posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki  odbyły się w planowanych terminach.
Dziękuję członkom Komisji  za sumienne uczestnictwo w posiedzeniach.



Przewodnicząca Komisji ds. budżetu i gospodarki 
Maria Tomaszewska


