KOMISJA
BUDŻETU 1 FINANSÓW
RADY MIASTA ZGIERZA

Zgierz, dnia 6 listopada 2018 r.

Podsumowanie pracy Komisji
Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza
w kadencji 2014 - 2018

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza działała w dziesięcioosobowym składzie
i została powołana w dniu 4 grudnia 2014 roku uchwałą Nr II/5/14 w sprawie ustalenia liczby
członków i składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Zgierza (zmieniona uchwałami:
Nr III/l 1/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2014 r. oraz Nr IY/33/15 Rady Miasta Zgierza
z dnia 29 stycznia 2015 r.).
Zgodnie z uchwała Nr II/6/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru
przewodniczących komisji Rady Miasta Zgierza, Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów RMZ
został Krzysztof Wężyk.
W dniu 18 grudnia 2014 roku Komisja dokonała wyboru zastępcy Przewodniczącego oraz
Sekretarza.
Komisja pracowała w następującym składzie:
Krzysztof Wężyk

- Przewodniczący

Rafał Antczak

- zastępca Przewodniczącego

Jakub Pyrzanowski

- Sekretarz

Jakub Filipowicz

- członek

Radosław Gajda

- członek

Aneta Grzelak

- członek

Agata Grzelak - Makowczyńska

- członek

Elżbieta Krzewina

- członek

Tomasz Kupis

- członek

Zbigniew Linkowski

- członek

Komisja działała w oparciu o regulamin (uchwała Nr V727/11 Rady Miasta Zgierza z dnia
27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów komisji Rady Miasta Zgierza) i półroczne
plany pracy zatwierdzane przez Radę Miasta Zgierza.
Komisja, w trakcie VII kadencji samorządu zgierskiego w latach 2014-2018, odbyła 60 posiedzeń,
w tym:
a) 48 posiedzenia zwyczajne (23 posiedzenia składało się z dwóch części, 3 posiedzenia wyjazdowe),
b) 12 posiedzeń nadprogramowych, które nie wynikały z planu pracy - na posiedzeniach Komisja
opiniowała projekty zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza i uchwał zgłaszanych pod obrady Rady
Miasta Zgierza,
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Komisja na posiedzeniach zajmowała się następującymi tematami:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji.
Wybór sekretarza Komisji.
Przyjęcie regulaminu komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza.
Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2015 r.
Analiza projektu budżetu miasta Zgierza na rok 2015 - wydanie opinii
Analiza wykorzystania dotacji przyznanych Gminie Miasto Zgierz na realizacje zadań
zleconych w ramach porozumień zawartych z administracją samorządową i rządową w roku
2014 r.
7) Informacja na temat kosztów poniesionych na promocję miasta Zgierza w 2014 r. oraz
przedstawienie planów Wydziału Promocji i Kultury UMZ na 2015 r.
8) Dyskusja na temat możliwości przekazania w drodze darowizny celowej części nieruchomości
położonej w Zgierzu przy ul. Musierowicza 1/3 na rzecz Zgierskiego Klubu Sportowego
Włókniarz - zajęcie stanowiska.
9) Informacja na temat funkcjonowania Straży Miejskiej w Zgierzu - pod względem finansowym.
10) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2014 r. - wydanie opinii.
11) Stan realizacji inwestycji zapisanych w budżecie miasta Zgierza na rok 2015.
12) Propozycje do planu pracy Komisji na II półrocze 2015 r.
13) Przygotowanie do „Akcji Lato", ze szczególnym uwzględnieniem szkół.
14) Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2015 r.
15) Informacja na temat termomodernizacji budynków oświatowych miasta Zgierza w formule PPP
- analiza przed realizacyjna.
16) Informacja o sytuacji finansowej spółek z udziałem miasta Zgierza: Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Zgierzu oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
w Zgierzu.
17) Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji od początku kadencji.
18) Podsumowanie inwestycji dot. budowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 8
w Zgierzu.
19) Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2015 r.
20) Wierzytelności przysługujące Gminie Miasto Zgierz z tytułu zaległych czynszów wg stanu na
dzień 30 czerwca 2015 r.
21) Informacja na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu - pod
względem finansowym.
22) Analiza projektu budżetu miasta Zgierza na rok 2016 - wydanie opinii zbiorczej.
23) Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2016 r.
24)Informacja na temat kosztów poniesionych na promocję miasta Zgierza w 2015 r. oraz
przedstawienie planów na 2016 rok.
25) Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za II półrocze 2015 r.
26) Możliwość pozyskiwania i wykorzystania funduszy zewnętrznych w świetle zasad nowej
perspektywy finansowej w bieżącym roku.
27) Informacja na temat działalności Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu - pod
względem finansowym.
28) Informacja o działalności Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu za 2015 rok
oraz plany na 2016 rok - pod względem finansowym.
29) Stan realizacji inwestycji zapisanych w budżecie Miasta Zgierza na rok 2016 r.
30) Sprawozdanie z przebiegu „Akcji zima" analiza kosztów i realizowanych zadań.
31) Propozycje do planu pracy Komisji na II półrocze 2016 r.
32) Analiza wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r.- wydanie opinii.
33) Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2016 r.
34) Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2016 r.
35) Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za I półrocze 2016 r.
36) Zaopatrzenie mieszkańców w wodę:
a) ilość i jakość dostarczanej wody,
2

b) harmonogram remontów sieci wodociągowej,
c) ściągalność opłat.
37) Analiza środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy Miasto Zgierz na płace
poniesione w 2015 i 2016 roku.
38) Propozycje do planu pracy Komisji na I półrocze 2017 r.
39) Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2017 r.
40) Analiza projektu budżetu miasta Zgierza, na rok 2017 - wydanie opinii zbiorczej.
41) Analiza poniesionych kosztów związanych inwestycjami miejskimi za 2016 r.
42) Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za II półrocze 2016 r.
43)Zaopiniowanie wniosków złożonych przez radnych RMZ do projektu budżetu miasta Zgierza
na 2017 r.
44) Analiza zaległości podatkowych wobec Gminy Miasto Zgierz, wpływ udzielanych ulg
i umorzeń na dochody Miasta.
45) Informacja o zmianach w budżecie miasta Zgierza wywołanych Zarządzeniami Prezydenta
Miasta Zgierza w ramach jego kompetencji, w tym analiza wykorzystania rezerwy ogólnej
i rezerw celowych.
46) Sposób finansowania wydatków oświatowych, subwencje i wynikające stąd konsekwencje dla
budżetu Miasta w 2017 r.
47) Informacja o stanie realizacji termomodernizacji placówek oświatowych oraz poniesionych
kosztów w 2016 r. i 2017 r.
48) Analiza wykonania budżetu miasta za rok 2016 - wydanie opinii.
49) Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2017 r.
50) Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2017 r.
51) Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za I półrocze 2017 r.
52) Informacja na temat realizacji inwestycji w zakresie termomodernizacji.
53) Analiza wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa za okres od stycznia do
października 2017 r.
54) Propozycje do planu pracy na I półrocze 2018 r.
55) Analiza projektu budżetu miasta Zgierza na rok 2018 - wydanie opinii zbiorczej.
56) Analiza zaległości finansowych wobec miasta Zgierza i wpływu udzielanych ulg i umorzeń na
dochody Miasta.
57) Przyjęcie planu pracy na I półrocze 2018 r.
58) Zaopiniowanie wniosków złożonych przez radnych RMZ do projektu budżetu miasta Zgierza
na 2018 r.
59) Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za II półrocze 2017 r.
60) Sprawozdanie z realizacji Strategii Mieszkalnictwa w Zgierzu za 2017 r.
61) Roczne sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2033.
62) Sprawozdanie z realizacji dochodów za I kwartał 2018 r.
63) Termomodernizacja II etap - basen przy ul. Leśmiana 1 w Zgierzu.
64) Propozycje do planu pracy Komisji do końca kadencji.
65) Analiza wykonania budżetu miasta za rok 2017 - wydanie opinii.
66) Przyjęcie planu pracy Komisji do końca kadencji.
67) Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2018 r.
Komisja w trakcie VII kadencji samorządu zgierskiego w latach 2014-2018 nie zgłosiła projektów
uchwał.
Komisja sformułowała 2 wnioski dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad i trybu realizowania przez Prezydenta Miasta Zgierza konsultacji społecznych w formie budżetu
obywatelskiego Gminy Miasto Zgierz.
W trakcie całej kadencji Komisja Budżetu i Finansów RMZ wydała 572 opinie do projektów uchwał
zgłaszanych pod obrady Rady Miasta Zgierza i projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
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Wykaz obecności radnych na posiedzeniach Komisji w trakcie VII kadencji samorządu zgierskiego
w latach 2014-2018 przedstawia poniższa tabela:
Imię i Nazwisko

Krzysztof Wężyk - Przewodniczący
Rafał Antczak - Zastępca Przewodniczącego
Jakub Pyrzanowski - Sekretarz
Jakub Filipowicz
Radosław Gajda
Aneta Grzelak
Agata Grzelak - Makowczyńska
Elżbieta Krzewina
Tomasz Kupis
Zbigniew Linkowski

Ilość posiedzeń
zwyczajnych
(wynikających
z planu pracy Komisji
i terminarza)

Nieobecności

Ilość posiedzeń
nadzwyczajnych

2-uspr.
-

48

7-w tym 5-uspr.
3-uspr.
2-uspr.
1 -uspr.
-

3-uspr.

12

Nieobecności

2
1
3
1
1
-

1
1

-

-

8-uspr.

1

W podsumowaniu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza w kadencji 2014-2018
nie zostały uwzględnione dane z ostatniego posiedzenia.

