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SPRAWOZDANIE  

 
z działalności Komisji Budżetowej  

za I półrocze 2011 r. 
 

  
Komisja Budżetowa w I półroczu 2011 roku odbyła 6 posiedzeń. Komisja pracowała zgodnie 
z przyjętym przez Radę Gminy planem pracy. Tematyka posiedzeń dotyczyła m.in. 
zaopiniowania projektu budżetu na 2011 rok ale przede wszystkim opiniowaniu projektów 
uchwał przygotowanych na poszczególne sesje Rady Gminy. 
 
Ogólnie Komisja zaopiniowała 19 projektów uchwał z czego 5 dotyczyło zmian w budżecie 
gminy na 2011 rok  a 4 zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2011-2022. 
 
Posiedzenie w dniu 17 stycznia 2011r. dotyczyło zaopiniowania projektu budżetu na 2011 rok 
oraz projektów uchwał przygotowanych na IV sesję Rady Gminy w tym projektu uchwały w 
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2011-2022. 
 
28 lutego 2011r. oraz 25 marca 2011r. Komisja zebrała się w celu omówienia i zaopiniowania 
bieżących projektów uchwał na V oraz VI sesję Rady Gminy. 
 
Posiedzenie w dniu 27 kwietnia br. dotyczyło zaopiniowania projektów uchwał na VII sesję 
Rady Gminy, w tym projekt w sprawie zamian w budżecie gminy na 2011 rok oraz projekt w 
sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2011-2022. 
 
16 maja członkowie Komisji zebrali się w celu zaopiniowania projektów uchwał na VIII sesję 
Rady Gminy. Na posiedzeniu dokonano również analizy wykonania budżetu Gminy 
Kołbaskowo za 2010 rok , sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz informacji o stanie 
mienia komunalnego Gminy Kołbaskowo. 
 
W dniu 16 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej, na którym radni 
zaopiniowali projekty uchwał na IX sesje Rady Gminy w tym uchwałę w sprawie zmian w 
budżecie na 2011 rok, uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia 
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na posiedzeniu został również 
opracowany i przyjęty plan pracy Komisji na II półrocze 2011 roku. 
 
 
 
 

 
                                           Przewodniczący Komisji Budżetowej 
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