
BIURO RADY MIEJSKIEJ
       Plac Wolności 1
57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wnioski Komisji Budżetu i Finansów 
na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2023 r.

1.  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr
LXIII/566/18 z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego  do  korzystania  z  pomocy  społecznej  przez  osoby  objęte  rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

(9 za, jednogłośnie)

2. Wniosek radnego Dariusza Piotrowskiego do Burmistrza o wystąpienie z pismem do PKP
w sprawie możliwości zagospodarowania przez Gminę nieużytkowanych lokali w budynkach
przy stacji kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej i Długopolu-Zdroju.

(9 za, jednogłośnie)

3.  Wniosek  radnego  Dariusza  Piotrowskiego  o  przedstawienie  na  następne  posiedzenie
komisji  w  miesiącu  lutym  wykazu  wolnych  lokali  mieszkalnych  do  zasiedlenia  i  lokali
użytkowych.

(8 za, jednogłośnie)

4. Komisja  przyjęła informację  w sprawie  planowanych na 2023  r.  remontów budynków
komunalnych gminy i remontów lokali mieszkalnych.

(8 za, jednogłośnie)

5. Komisja przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2022.

(8 za, przy 1 wstrzymującym się)

6.  Komisja  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na rok 2023.

(8 za, jednogłośnie)

7. Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  o  zmianie  uchwały  w  sprawie
określenia przepisów porządkowych obowiązujących w gminnych przewozach pasażerskich
o  charakterze  użyteczności  publicznej,  dla  których  organizatorem  jest  Gmina  Bystrzyca
Kłodzka. 

(7 za, przy 2 wstrzymujących się)

8.  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  o  zmianie  uchwały  w  sprawie
określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  lub  zarządzającym  jest
Gmina Bystrzyca Kłodzka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

(8 za, przy 1 wstrzymującym się)



9. Komisja  pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1km
przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci,
młodzieży, uczniów oraz rodziców.

(9 za, jednogłośnie)

10.  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

(9 za, jednogłośnie)

11.  Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem Nadleśnictwa Międzylesie z dnia 18.11.2022 r.
dot. wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonych
na terenie wsi Marcinków w granicach dz.: 26/2, 195,196,199 oraz wsi Nowy Waliszów w
granicach dz. 542/2,  wnioskuje o wydzierżawienie w/w gruntów do 2029 roku tj. do czasu
obowiązywania planu urządzeniowo-leśnego. 

(7 za, jednogłośnie)

12. Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem Nadleśnictwa Międzylesie z dnia 12.12.2022 r.
dot.  ponownego  wniosku  o  wydzierżawienie  przez  Gminę  Bystrzyca  Kłodzka  gruntu
stanowiącego własność Nadleśnictwa Międzylesie w granicach działek 239/141,  238/140,
236/136,  263/5,  wnioskuje o  zorganizowanie  spotkania  z  Nadleśniczym  Nadleśnictwa
Międzylesie  z  władzami  gminy,  przewodniczącym  Komisji  BiF,  przewodniczącym  Komisji
RiZG, celem podjęcia decyzji w powyższej sprawie.

(8 za, jednogłośnie)

13. Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem p. Urszuli J. dot. kupna działki nr 700 położonej
na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka,  obręb Centrum, przy ul.  Międzyleśnej,  wnioskuje o
przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.

(8 za, jednogłośnie)

14. Komisja po zapoznaniu się z ofertą Wydawnictwa Pressforum w sprawie dofinansowania
publikacji pt; „Miłość i dramaty królewny Marianny” wnioskuje do Burmistrza o zakup 10
egzemplarzy celem przekazania dla Biblioteki Publicznej i szkół na terenie gminy.

(8 za, jednogłośnie)

15.  Komisja  po  zapoznaniu  się  z  prośbą  Dyrektora  Biblioteki  Publicznej  w  Bystrzycy
Kłodzkiej  o  dofinansowanie  wydania  książki  "Bystrzyca  Kłodzka  w  zabytkach  sztuki"
pozytywnie  opiniuje  wniosek. Kwotę  10  tys.  zł  należy  pokryć  ze  środków  funduszu
wydziału promocji Gminy.

(10 za, jednogłośnie)

16. Komisja przychylnie ustosunkowuje się do wniosku radnej Haliny Krzysztofik w sprawie
nadania  imienia  sali  obrad  Rady  Miejskiej,  jednak  ostateczną  decyzję  podejmie  po
konsultacji z Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej. Komisja sprawę traktuje jako pilną ze względu na
długi okres legislacyjny (zgoda IPN około trzy miesiące).  

(10 za, jednogłośnie)


