SPR AW O ZD AN I E
z działalno ci Komisji Bud etowo – Finansowej
Rady Miejskiej Leszna za rok 2004

Komisja

Bud etowo

–Finansowa

Rady

Miejskiej

Leszna

pracowała

w 10 osobowym składzie. W miesi cu lipcu 2004 r. dokonano zmiany w składzie
osobowym Komisji, w miejsce pani El biety RATAJCZAK wprowadzono pana
radnego Piotra KOISA.
Przeprowadzili my 22 posiedzenia przy redniej – 80% frekwencji.
Zrealizowali my wszystkie tematy zapisane w planie pracy Komisji na rok 2004.
W dniach 5 stycznia 2004 r., 2 marca 2004 r., 10 maja 2004 r. 14 maja 2004 r.,
29 listopada 2004 r. odbyli my wspólne posiedzenia z innymi Komisjami Rady
Miejskiej, które były po wi cone prezentacji: projektu bud etu miasta Leszna na rok
2004, sprawozdania z wykonania bud etu miasta Leszna za rok 2003, strategii
rozwoju miasta, programu ochrony

rodowiska miasta i projektu bud etu miasta

na 2005 rok.
Omawiali my i podejmowali my opinie m. in. w sprawach:
-

projektu bud etu miasta Leszna na 2004 rok,

-

wysoko ci stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów bud etowych na rok
2004,

-

opłat za zajmowanie pasa drogowego,

-

opłat targowych,

-

stawek czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych wojskowego TBS-u,

-

zmian w bud ecie miasta Leszna na 2004 rok,

-

zaci gni cia zobowi za finansowych,

-

opłat administracyjnych,

-

podziału rodków z PFRON,

-

opłat przewozowych,

-

udziałów Spółki miasta Leszna (MZO Sp. z o.o.),

-

wykonania bud etu miasta Leszna za rok 2003,

-

udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna z wykonania bud etu za rok
2003,

-

najni szego wynagrodzenia dla pracowników nie b d cych nauczycielami
a zatrudnionymi w o wiacie,

-

wyra enia zgody na zb ycie w drodze darowizny zabudowanej nieruchomo ci,

-

przygotowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w ramach planowania
rozwoju miasta,

-

ci galno ci nale no ci niepodatkowych bud etu miasta,

-

udzielenia bonifikaty od cen nieruchomo ci,

-

gospodarowania nieruchomo ciami,

-

utworzenia spółki o nazwie: Centrum Innowacji i Transformacji Technologii
Sp. z o.o. w Lesznie,

-

procedury wdra ania strategii rozwoju miasta,

-

sytuacji finansowej zakładów bud etowych miasta,

-

emisji obligacji komunalnych,

-

wykonania bud etu miasta za I półrocze 2004 roku,

-

wypłat dodatków mieszkaniowych,

-

o wietlenia stadionu,

-

mo liwo ci współpracy z Samorz dowym Funduszem Por cze

Kredytowych

Sp. z o.o. w Gostyniu,
-

dotacji przedmiotowych dla zakładów bud etowych,

-

podatku od nieruchomo ci,

-

zwolnienia z podatku od posiadania psów,

-

okre lenia

zasad

przyznawania

i

odpłatno ci

za

usługi

opieku cze

Wszystkie posiedzenia Komisji były protokołowane i odbywały si

z udziałem

i za schronienie osobom bezdomnym w noclegowni,
-

bud etu miasta na 2005 rok.

Prezydenta Miasta lub Wiceprezydenta oraz Skarbnika.
Przewodnicz cy
Komisji Bud etowo – Finansowej

Feliks KOSICKI
Leszno, dnia 11 stycznia 2005 r.

