
BIURO RADY MIEJSKIEJ
       Plac Wolności 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wnioski Komisji Budżetu i Finansów 
na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2022 r.

1.   Komisja  wnioskuje  o  przeniesienie  punktu  Wypracowanie  wniosku  z  wizji  lokalnej  w
Pławnicy w sprawie ustalenia alternatywnej drogi dojazdowej do posesji nr 78 na następne
posiedzenie Komisji. 

(11 za, jednogłośnie)

2. Komisja  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy
na rok 2022 z autopoprawkami. 

(11 za, jednogłośnie)

3.  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka z autopoprawką.

(10 za, przy 1 wstrzymującym się)

4.  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia  stawki  tej  opłaty  oraz
zwolnienia  w  części  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właścicieli
nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi  kompostujących
bioodpady  stanowiące  odpady  komunalne  w  kompostowniku  przydomowym  z
autopoprawkami.

         (7 za, 2 przeciw, przy 1 wstrzymującym się)

5.  Komisja wnioskuje o zakup i  montaż przez ZUK na pojemnikach z gniazdami kłódek
systemowych.  Komisja  wnioskuje  o  sprawdzanie  przez  pracowników ZUK odbierających
odpady  komunalne  przestrzegania  segregacji  przez  mieszkańców,  dokumentowania
nieprawidłowości  i  przekazywania  ich  do  Gminy,  natomiast  Gminę  zobowiązuje  do
wszczynania postępowań administracyjnych w tej sprawie.

(9 za, przy 1 wstrzymującym się)

6. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek
opłat  ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości  za  usługi  odbierania  odpadów
komunalnych  oraz  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości
ciekłych;. 

(6 za, przy 4 wstrzymujących się)

7. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości na której 
znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno 
- wypoczynkowe;

(6 za, przy 4 wstrzymujących się)



8. Komisja  pozytywnie  zaopiniowała projekt  uchwały  w  sprawie  powierzenia  spółce
komunalnej  Zakład  Usług  Komunalnych  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością
w Bystrzycy Kłodzkiej zadań własnych Gminy Bystrzyca Kłodzka z autopoprawką.

(7 za, przy 3 wstrzymujących się)

9. Komisja  podtrzymuje  swoje  stanowisko  w  sprawie  remontu  drogi  w  Nowej  Pławnicy
podjęte w dniu 23 marca 2022 r.

              (10 za, jednogłośnie)


