SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI BUDŻETU
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU ZA 2021 ROK
W okresie sprawozdawczym tj. w 2021 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 2020 r.
W 2021 roku Komisja Budżetu ogółem odbyła 15 posiedzeń, w tym 6 posiedzeń w formie
wideokonferencji. Komisja odbyła posiedzenia:
- z Komisją Edukacji 2 wspólne posiedzenia;
- z Komisją Infrastruktury 1 wspólne posiedzenie;
- z Przewodniczącymi wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej 1 wspólne
posiedzenie;
- z Komisją Rewizyjną i Edukacji 1 wspólne posiedzenie;
- z Komisją Rewizyjną, Infrastruktury, Edukacji oraz Komisją Skarg, Wniosków i Petycji
3 wspólne posiedzenia
- z Komisją Edukacji, Infrastruktury oraz Skarg, Wniosków i Petycji 1 wspólne posiedzenie.
- z Komisją Rewizyjną, Edukacji oraz Skarg Wniosków i Petycji 1 wspólne posiedzenie,
Samodzielnie Komisja odbyła 5 posiedzeń.
Frekwencja na posiedzeniach Komisji wynosiła ok. 99%.
Plan pracy założony na 2021 rok Komisja Budżetu zrealizowała w 100% Rok 2021 ze
względu na pandemię obfitował w wiele zmian odnośnie budżetu gminy. W budżecie
zaplanowane były ulgi dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych, co przełożyło się na
mniejszy dochód z podatków, a co za tym idzie, mniejszy budżet gminy w 2021 roku.
Komisja Budżetu zajmowała się następującymi zagadnieniami;
1. Finansowanie oświaty gminy w 2020 roku oraz rozliczanie dotacji dla niepublicznych
szkół i przedszkoli, działających na terenie Gminy Szydłowiec
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2020 rok: analiza
sprawozdania, wydanie opinii i wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Szydłowca
3. Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2021 rok: analiza
informacji oraz wydanie opinii.
4. Realizacja wydatków majątkowych zaplanowanych w budżecie Gminy Szydłowiec na
2021 rok
5. Ulgi dla przedsiębiorców związane z pandemią COVID 19: zwolnienia z opłat za alkohole
oraz zwolnienie z części podatków.
6. Przywrócenie Budżetu Obywatelskiego.
7. Praca nad uchwałą odnośnie stawek wywozu śmieci komunalnych.
8. Ocena zasobów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu.
9. Omówienie stopnia zaawansowania inwestycji prowadzonych przez gminę.
Ponadto Komisja Budżetu opiniowała na bieżąco następujące projekty uchwał:



w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-

2035


w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na 2021 rok



w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego

Przewodnicząca Komisji Budżetu
Anna Majstrak

