SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU ZA 2018 ROK
W okresie sprawozdawczym tj. w 2018 roku Komisja Budżetu Rady Miejskiej
w Szydłowcu działała w oparciu o roczny plan pracy przyjęty na sesji Rady Miejskiej
w Szydłowcu w dniu 28 grudnia 2017 r.
W 2018 roku Komisja Budżetu - ogółem odbyła 18 posiedzeń, w tym:
 z Komisją Skarg, Wniosków i Petycji 1 wspólne posiedzenie;
 z Komisją Infrastruktury 1 wspólne posiedzenie;
 z przewodniczącymi wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej 1 wspólne
posiedzenie;
 z Komisją Rewizyjną i Komisją Edukacji 1 wspólne posiedzenie;
 z Komisją Rewizyjną, Infrastruktury i Edukacji 7 wspólnych posiedzeń;
 z Komisją Rewizyjną, Infrastruktury, Edukacji oraz Komisją Skarg, Wniosków
i Petycji 1 wspólne posiedzenie.
Samodzielnie Komisja odbyła 6 posiedzeń.
W VII kadencji frekwencja na posiedzeniach wynosiła ok. 74%, natomiast w VIII kadencji –
92,5%.
Plan pracy założony na 2018 rok Komisja Budżetu zrealizowała w całości poprzez
następujące zagadnienia:
1. Finansowanie oświaty gminy w 2018 roku oraz rozliczanie dotacji dla niepublicznych
szkół i przedszkoli, działających na terenie Gminy Szydłowiec (28 luty 2018 r. i 12
marca 2018 r.).
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2017 rok: analiza
sprawozdania, wydanie opinii i wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Szydłowca (23 kwietnia 2018 r.).
3. Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2018 rok: analiza
informacji oraz wydanie opinii (17 września 2018 r.).
4. Realizacja wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie Gminy Szydłowiec
na 2018 rok (30 listopada 2018 r.).
5. Projekty uchwał podatkowych (27 listopada 2018 r.).
6. Plan pracy Komisji Budżetu na 2019 rok (3 grudnia 2018 r.).
Ponadto Komisja Budżetu opiniowała na bieżąco projekty uchwał:
 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowiec na lata
2018-2030 (10 projektów uchwał),
 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2018 (10 projektów
uchwał),
 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Szydłowiec na lata 2018-2022 (29 stycznia 2018 r.),
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego,
 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki (23 kwietnia 2018 r.),

 w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (7 czerwca
2018 r.),
 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szydłowca (12 czerwca 2018 r.),
 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw (17 września 2018 r.).
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