
BIURO RADY MIEJSKIEJ 

       Plac Wolności 1 

57-500 Bystrzyca Kłodzka 

 
  
 

Wnioski Komisji Budżetu i Finansów  
na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2022 r. 

 
 

1. Komisja wnioskuje o nowelizację uchwały w sprawie zasad gospodarowania mieniem 
komunalnym (dotyczy sprzedaży mieszkań komunalnych nowo wyremontowanych).  

(13 za, jednogłośnie) 

2. Wniosek radnego Mieczysława Kamińskiego o przeprowadzenie wizji lokalnej w lokalach 
komunalnych gminy, gdzie przewidziane są remonty łazienek oraz remonty w lokalach 
wolnych. 

(13 za, jednogłośnie) 

3. Komisja przyjęła informację w sprawie planowanych na 2022 r. remontów budynków 
komunalnych gminy i remontów lokali mieszkalnych. 

(12 za, przy 1 wstrzymującym się) 

4. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 
rok 2022. 

(13 za, jednogłośnie) 

5. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla 
przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Bystrzyca 
Kłodzka. 

(12 za, przy 1 wstrzymującym się) 

6. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie dotacji celowej Powiatowi Kłodzkiemu. 

(13 za, jednogłośnie) 

7. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 
Bystrzyca Kłodzka uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, 
szkoleniach lub ćwiczeniach. 

(13 za, jednogłośnie) 

8. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do 
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia 
zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na 
wyznaczonych miejscach z autopoprawkami. 

(12 za, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu) 

 



9. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

(13 za, jednogłośnie) 

10. Komisja po odbyciu wizji lokalnej przy ul. Senatorskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nie wyraża 
zgody na przejęcie nieruchomości po byłym Nadleśnictwie. 

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

11. Komisja po odbyciu wizji lokalnej w Wilkanowie wnioskuje do Burmistrza o przekazanie 
budynku po byłej szkole podstawowej w granicach działek nr 745/2 i 745/4 w 
administrowanie dla ZUK celem adaptacji na mieszkania oraz zawarcia umów najmu z 
lokatorami zamieszkującymi tą nieruchomość bez tytułu prawnego. 

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

12. Komisja przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2021. 

(12 za, przy 1 wstrzymującym się) 

13. Komisja po rozpatrzeniu pisma p. M i R.M. z dnia 15.12.2021 r. w sprawie dzierżawy lokalu 
przy ul. Okrzei 20 w Bystrzycy Kł. wnioskuje o przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem 
wnioskodawców i administratora lokalu i w dobie pandemii upoważnia przewodniczącego 
Komisji do przeprowadzenia wizji w imieniu członków Komisji Budżetu i Finansów. 

(13 za, jednogłośnie) 

 
 

         
 
 

         


