
BIURO RADY MIEJSKIEJ
       Plac Wolności 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wnioski Komisji Budżetu i Finansów 
na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2022 r.

1.  Komisja  wnioskuje  do Burmistrza,  aby  wszystkie  zadania  inwestycyjne finansowane z
budżetu  Gminy bądź ze środków zewnętrznych były  konsultowane wcześniej  na  Komisji
Budżetu i Finansów.

(10 za, przy 1 wstrzymującym się)

2. Wniosek  radnego  Dariusz  Piotrowskiego  o  dodanie  do  wykazu  realizacji  wydatków
majątkowych  przebudowę  łącznika  ul.  Miodowej  do  ul.  Wojska  Polskiego  w  Bystrzycy
Kłodzkiej. 

(5 za, 5 przeciw, przy 1 wstrzymującym się)

3.  Wniosek radnego Dariusza Piotrowskiego o przedstawienie wydatków majątkowych na
drogi w miejscowościach Stara Łomnica, Gorzanów, Długopole Zdrój oraz Stare Osiedle w
Bystrzycy Kłodzkiej w obecnej i poprzedniej kadencji.

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

4.  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 po otrzymaniu odpowiedzi z Wód Polskich.

(10 za, jednogłośnie)

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

(8 za, przy 2 wstrzymujących się)

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

(9 za, przy 2 wstrzymujących się)

7. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Bystrzyca Kłodzka na 2023 rok z autopoprawkami.

(6 za, 3 przeciw, przy 2 wstrzymujących się)

8.  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie przyjęcia  Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka z autopoprawkami.

(8 za, 1 przeciw, przy 3 wstrzymujących się)



9.  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wykazu
wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2022 z autopoprawkami.

(10 za, przy 2 wstrzymujących się)

10.  Komisja  zobowiązuje  Burmistrza  do  przedstawienia  radnym  projektu  umowy
wykonawczej w sprawie powierzenia spółce ZUK zadań własnych gminy Bystrzyca Kłodzka.

(12 za, jednogłośnie)

11.  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.

(10 za, przy 2 wstrzymujących się)

12. Wniosek radnego Dariusza Piotrowskiego, aby rozwiązać problem toalet miejskich przy
projekcie umowy z ZUK, poprzez zakup trzech kabin Toi-Toi. Lokalizacja zostanie ustalona w
innym terminie.

(10 za, przy 1 wstrzymującym się)


