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Protokół Nr 8/18 

z posiedzenia Budżetu i Finansów 

z dnia 25 września 2018 r. 

 

 Dnia 25 września 2018  r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu                    

i Finansów, w którym udział wzięli jej członkowie, przewodnicząca rady gminy, 

wójt gminy, skarbnik gminy, zastępca skarbnika, kierownik CUW, referent          

ds. realizacji podatków oraz inspektor ds. zamówień publicznych. 

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji, który przywitał obecnych 

po czym przedstawił następujący porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie wraz                

z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu 

realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku, ze szczególnym 

uwzględnieniem wykonania planu w placówkach oświatowych. 

3.Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji wpływów podatkowych do budżetu 

gminy oraz ewentualnych zadłużeń za I półrocze 2018 roku. 

4.Przyjęcie informacji w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień 

publicznych przy wyborze wykonawców oraz przy finansowaniu inwestycji za         

I półrocze 2018 r. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono. 

 

Ad. 2 

Skarbnik Gminy Pani Lidia Kokowicz przedstawiła informację                       

o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie za I półrocze 2018 r. 
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 Zastępca Skarbnika Pani Marlena Świeczkowska przedstawiła 

kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej i przebieg realizacji 

przedsięwzięć za I półrocze 2018 r. 

 

Kierownik Centrum Usług Wspólnych Pani Katarzyna Chlebosz przedstawiła 

informację w wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku                      

w placówkach oświatowych. 

 

 Uwag do przedstawionych informacji nie zgłoszono. 

 

Ad. 3 

 Referent ds. realizacji podatków Pani Sylwia Zdanowska przedstawiła 

informację o realizacji wpływów podatkowych do budżetu gminy oraz 

ewentualnych zadłużeniach za I półrocze 2018 roku. 

Referent ds. realizacji podatków wskazała na podmioty mające największe 

zaległości mianowicie na właściciela magazynów przy dworcu PKP, właściciela 

zamkniętej stacji Moya oraz WW Energy SA. 

Wójt Gminy zapewniła, iż zaległości na bieżąco są monitorowane przez Panią 

Sylwię, która wystawia tytuły wykonawcze , wysyła upomnienia oraz 

telefonicznie przypomina o płatności podatku. 

 

Ad.4 

 Inspektor ds. zamówień publicznych przedstawił informację z przetargów 

przeprowadzonych w I półroczu 2018 r. 

Radny Edward Żychlewicz  zapytał czy wózki do przewozu posiłków                        

w przedszkolu zostały wymienione. 

Pani wójt zapewniła, że dostawca wózków w najbliższym czasie wymieni je na 

wózki o właściwych wymiarach. 
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Ad. 5 

W ramach spraw bieżących Pani wójt poinformowała, iż ukończono plac zabaw 

przy przedszkolu oraz w Mikanowie B ( pozostało wykonanie ogrodzenia ). 

Ponadto zakończono następujące zadania: 

-montowanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, 

- założono klimatyzację w GOK i wykonano pomieszczenie kuchni. 

 

Ad. 6 

Przewodniczący komisji podziękował wszystkim za przybycie po czym dokonał 

zamknięcia posiedzenia. 

 

  Przewodniczący Komisji  

      Edward Żychlewicz 

Protokołowała: 

Inspektor ds. obsługi rady gminy 

Aleksandra Bednarek 

 

 

 

 

 


