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SPRAWOZDANIE  

z działalności Komisji Gospodarczej 
za I półrocze 2011 r. 

 
 W okresie sprawozdawczym Komisja Gospodarcza pracowała zgodnie z przyjętym 
przez Radę Gminy planem pracy (uchwała nr III/21/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.). 
Tematyka posiedzeń dotyczyła przede wszystkim opiniowania bieżących projektów uchwał  
oraz wniosków. Zaopiniowano ogólnie 23 uchwały w tym 7 dotyczyło zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
W pierwszym półroczu 2011 roku Komisja Gospodarcza odbyła 12 posiedzeń. 
 
Posiedzenie z dnia 10 stycznia 2011r. dotyczyło omówienia budżetu zaplanowanego na 2011 
rok oraz zaopiniowania złożonych wniosków m.in. wniosek w sprawie zmiany 
zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Stobno. 
 
17 stycznia członkowie Komisji spotkali się w celu zaopiniowania projektu budżetu gminy na 
2011 rok. W tym samym dniu odbyło się spotkanie Komisji z przedstawicielem firmy Jantra 
w celu omówienia wniosku o przedłużenie dzierżawy terenu położonego w obrębie 
miejscowości Karwowo. 
 
24 stycznia oraz 21 lutego 2011 roku Komisja spotkała się w celu zaopiniowania projektów 
uchwał przygotowanych na sesje Rady Gminy oraz omówienia wniosków, które wpłynęły do 
Komisji. 
 
Posiedzenie w dniu 28 lutego 2011 roku dotyczyło zaopiniowania kosztorysu remontu 
korytarza na I piętrze budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie. 
 
Na posiedzeniu w dniu 21 marca 2011 roku członkowie Komisji zaopiniowali uchwały 
przygotowane na VI sesje Rady Gminy oraz złożone wnioski m.in. w sprawie zatwierdzenia 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.  
 
Posiedzenia zwołane na 18 kwietnia, 27 kwietnia  oraz 15 maja 2011 roku dotyczyły 
zaopiniowania bieżących projektów uchwał oraz wniosków. 
 
16 maja 2011r. członkowie Komisji Gospodarczej spotkali się w celu zaopiniowania 
sprawozdania finansowego za 2010 rok, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 
rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kołbaskowo. 
 
Na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2011 roku członkowie Komisji zaopiniowali 8 uchwał, w 
tym 2 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Opracowany i przyjęty został również plan pracy Komisji Gospodarczej na II półrocze 2011 
roku.   
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