
Bystrzyca Kłodzka, dnia 23 marca 2023 r. 
BIURO RADY MIEJSKIEJ 
        Plac Wolności 1 
57-500 Bystrzyca Kłodzka     
        tel. 74 811 76 81   
BR.0012.102.2023.KBiF  
      
      Pan/i                                                        
           Członkowie Komisji  

- w s z y s c y  -                 

             
         Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Bystrzycy 

Kłodzkiej odbędzie się w dniu: 
 

30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 1030
 

           Posiedzenie odbędzie się w sali obrad Rady Miejskiej nr 216 w Ratuszu przy     
                                             Placu Wolności  

  
Porządek dzienny  posiedzenia:  
1.   Informacja w sprawie możliwości emisji obligacji przez Gminę Bystrzyca Kłodzka. 
2.   Przedstawienie wniosków z ostatniego posiedzenia. 
3.   Analiza zaległości czynszowych ZUK za II półrocze 2022 r. 
4.   Informacja w sprawie wolnych lokali mieszkalnych do zasiedlenia i lokali użytkowych. 
5.   Opinia Komisji w sprawach: 
      1/  zmian w budżecie gminy na rok 2023; 
      2/  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka; 
      3/  poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   
      4/  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  
           (obręb Centrum przy ul. Sempołowskiej), 
      5/  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (lok.użytk. przy ul. Okrzei), 
      6/  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (nieruch. Wilkanów 138F), 
      7/  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (nieruch. Starej Bystrzyca), 
      8/  o zmianie uchwały nr XIX/170/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na     
           terenie gminy Bystrzyca Kłodzka,                 
      9/  określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie  
           działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni  
           ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, 
    10/  o zmianie uchwały nr LXX/564/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek ponoszonych przez  
           właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i  
           transportu nieczystości ciekłych, 
    11/  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminno-powiatowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  
           Południowego Obszaru Funkcjonalnego 
6.  Informacja z realizacji wniosków za II półrocze 2022 r. 
7.  Stanowisko Komisji w sprawach: 
     1/  pisma Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku dot. sfinansowania przyłącza wod.- kan. i montażu bramy,   
     2/  pisma Komendanta Komisariatu Policji dot. sfinansowania ponadnormatywnych dodatkowych służ na terenie gminy, 
     3/  pisma p. Bartosza S. w sprawie uregulowania sprawy własności działki nr 67/3 położonej w obrębie Stara Bystrzyca, 
     4/  pisma p. Józefa G. w sprawie naliczania opłat na targowisku. 
8.   Sprawy różne i wolne wnioski. 
      1/  mieszkańcy ul. Broniewskiego i ul. Moniuszki – wniosek o przywrócenie starej organizacji ruchu. 
9.  Zamknięcie posiedzenia. 

 
Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu 

     Zawiadomienie niniejsze jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej radnego  
na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40).                                                                  

                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

          

 


