Łomża, 30 grudnia 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego w roku 2010 i 2011
Komisja Rozwoju Gospodarczego wraz z jej Przewodniczącym została powołana uchwałą Nr I/5/10 Rady Gminy Łomża z dnia 2 grudnia 2010 r. Plan
pracy na rok 2011 przyjęto uchwałą Nr II/9/10 Rady Gminy Łomża z dnia 10 grudnia 2011 r.
W roku 2010 i 2011 komisja odbyła 16 posiedzeń w dniach:
Lp.

Terminy posiedzeń

1.

28 grudnia 2010 r.

2.

27 stycznia 2011 r.

Tematyka

Uwagi

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na rok 2010,
b) uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2011 rok,
c) uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2011 – 2016 rok,
d) wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i
Kanalizacji w Łomży.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów
położonych we wsi Siemień Rowy i części wsi Podgórze – Nr II;
b) uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Łomża”;
c) określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania;
d) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu, w tym bezdomnym, przez Gminę Łomża;
e) zmiany ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych za
udział w sesjach Rady Gminy;
f) ustalenia diet radnym i przewodniczącemu Rady Gminy.
g) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%

Posiedzenie wspólne
wszystkich
stałych
Komisji Rady Gminy

Posiedzenie wspólne
wszystkich
stałych
Komisji Rady Gminy
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3.

22 marca 2011 r.

4.

19 kwietnia 2011 r.

5.

4 maja 2011 r.

6.

9 maja 2011 r.

7.

24 maja 2011 r.

alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu
sprzedaży.
Dyskusja z przedsiębiorcami w sprawie kopalni kruszywa na terenie Gminy Łomża.
Posiedzenie wspólne
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
wszystkich
stałych
a) ustalenia diet radnym i przewodniczącemu Rady Gminy,
Komisji Rady Gminy
b) dopłat dla odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) funduszu sołeckiego w gminie na rok 2012,
d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji
transformatorowo – rozdzielczej GPZ „Łomża” 400/110kV na terenie gminy Łomża,
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu
linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka na terenie gminy Łomża.
Przyjęcie sprawozdań z działalności merytoryczno – finansowej kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy Łomża za rok 2010:
a) Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża,
b) Ośrodka Pomocy Społecznej,
c) Gminnego Ośrodka Kultury,
d) Biblioteki Publicznej Gminy Łomża.
1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego I Sekretarza Komisji Rozwoju Gospodarczego.
2. Przegląd stanu technicznego dróg gminnych.
Przegląd stanu technicznego dróg gminnych
Zapoznanie się ze wstępnym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych we wsiach Siemień Nadrzeczny, Siemień
Rowy, Rybno, Pniewo, Podgórze
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łomża za 2010 rok.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na 2011 r.,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2011 – 2016 rok,
c) zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
d) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
e) odstąpienia od opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy
Łomża w części dotyczącej obszaru położonego na terenach wsi Siemień Nadrzeczny, Siemień
Rowy, Rybno i Pniewo dla części terenów położonych we wsi Siemień Rowy i Siemień Nadrzeczny,

Posiedzenie wspólne
wszystkich
stałych
Komisji Rady Gminy
Posiedzenie wspólne
wszystkich
stałych
Komisji Rady Gminy
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8.

27 czerwca 2011 r.

9.

22 sierpnia 2011 r.

10.

22 września 2011 r.

f) przyjęcia do realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Łomża,
g) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
h) przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łomża do roku 2014.
Dyskusja w sprawie opłat za wodę i kanalizację z Prezesem Wodociągów Wiejskich.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) odstąpienia od opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy
Łomża w części dotyczącej obszaru położonego na terenach wsi Siemień Nadrzeczny, Siemień
Rowy, Rybno i Pniewo dla części terenów położonych we wsi Siemień Rowy i Siemień Nadrzeczny,
b) zmian w budżecie na 2011 rok,
c) zmiany nazw urzędowych dróg gminnych,
d) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
e) uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat
rolniczych dla Polski,
f) powołania zespołu do wyboru ławników,
g) zniesienia formy ochrony przyrody – użytku ekologicznego.
h) ustalenia wysokości opłat za świadczenia w punktach przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Łomża.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w
części dotyczącej terenów położonych we wsi Siemień Rowy i części wsi Podgórze – Nr II”;
b) odstąpienia od opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy
Łomża w części dotyczącej obszaru położonego na terenach wsi Siemień Nadrzeczny, Siemień
Rowy, Rybno i Pniewo dla części terenów położonych we wsi Siemień Rowy;
c) zmian w budżecie gminy na rok 2011;
d) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
e) zmiany określonych wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Przyjęcie informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku, kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów instytucji
kultury.
Rozpatrzenie złożonych wniosków.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łomża

Posiedzenie wspólne
wszystkich
stałych
Komisji Rady Gminy

Posiedzenie wspólne
wszystkich
stałych
Komisji Rady Gminy

Posiedzenie wspólne
wszystkich
stałych
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11.

18 października
2011 r.

12.

10 listopada 2011 r.

13.

15 listopada 2011 r.

14.

25 listopada 2011 r.

na 2012 rok,
b) zmian w budżecie na 2011 rok,
c) zmiany określonych wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
d) wyboru ławników,
e) wyrażenia zgody na zbycie przez Wójta Gminy Łomża nieruchomości gruntowych stanowiących
mienie komunalne gminy.
Dyskusja nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
Informacja na temat inwestycji energetycznych na terenie Gminy Łomża.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2011 rok,
b) odstąpienia od opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy
Łomża w części dotyczącej obszaru położonego na terenach wsi Siemień Nadrzeczny, Siemień
Rowy, Rybno, Pniewo i Podgórze dla części terenów położonych we wsi Siemień Nadrzeczny,
c) przekazania samorządowej instytucji kultury zadań inwestycyjnych,
d) zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Wdrażanie
elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II – administracja”,
realizowanego na obszarze województwa podlaskiego,
e) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Łomża do projektu realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion”, w tym zabezpieczenia 15% wkładu własnego.
Analiza Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Łomża

Komisji Rady Gminy

Posiedzenie wspólne
wszystkich
stałych
Komisji Rady Gminy

Posiedzenie wspólne
wszystkich
stałych
Komisji Rady Gminy
Analiza procedury uchwalania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
Posiedzenie wspólne
wszystkich
stałych
Komisji Rady Gminy
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
Posiedzenie wspólne
a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu wszystkich
stałych
linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka (docelowo 2x400 kV Łomża – Ostrołęka) na Komisji Rady Gminy
terenie Gminy Łomża,
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w południowo – zachodniej części gminy Łomża, z przeznaczeniem pod lokalizację
farm wiatrowych,
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15.

9 grudnia 2011 r.

16.

16 grudnia 2011 r.

c) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża,
d) przekazania samorządowej instytucji kultury nakładów inwestycyjnych,
e) zmian w budżecie na 2011 rok,
f) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok,
g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok,
h) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
j) uchwalenia Programu Współpracy Gminy Łomża z Organizacjami Pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2012 rok
Analiza Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Łomża cz. 2
Posiedzenie wspólne
wszystkich
stałych
Komisji Rady Gminy
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
Posiedzenie wspólne
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2012 – 2016 rok,
wszystkich
stałych
b) uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2012 rok,
Komisji Rady Gminy
c) ustalenia diet radnym,
d) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
górniczego obejmującego złoża kruszywa naturalnego we wsi Boguszyce, gmina Łomża,
e) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
f) dopłat dla odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
g) ustalenia planu pracy Rady Gminy Łomża na 2012 rok,
h) ustalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Łomża na 2012 rok,
i) ustalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2012 rok
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