
Porządek posiedzenia
Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Radlinie 
w dniu 26 października 2020 r.   (godz. 12 00)          

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie wydatków w budżecie miasta na oświatę, kulturę, sport i rekreację. 
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

4. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r. 
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

5. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta 
Radlin na rok 2020.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

6. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2020 do 2032. 
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

7. Wydanie  opinii  do  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej  w  sprawie  programu  współpracy
Miasta  Radlin  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Referatu Rozwoju.

8. Zapoznanie się z regulaminem stanowiącym załącznik do projektu uchwały  Rady Miejskiej
w  sprawie  zasad  udzielania  osobom  fizycznym  dotacji  celowych  ze  środków  budżetu
Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 
i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze
środowiska, na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza 
i wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

9. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin
obejmującej obszar w rejonie ul. Stalmacha (MP20).
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

10. Wydanie  opinii  do  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej  w  sprawie  przystąpienia  do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin
obejmującej obszary w rejonie ulic Polnej oraz Głożyńskiej (MP21).
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

11. Przedstawienie informacji o kontroli przeprowadzonej w Świetlicy Środowiskowej 
w Radlinie.
Ref. Agata Strójwąs Przewodnicząca Komisji Budżetu. 

12. Przedstawienie informacji o kontroli przeprowadzonej w OSP Głożyny oraz OSP 
Biertułtowy
Ref. Agata Strójwąs Przewodnicząca Komisji Budżetu. 



13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 28 września 2020 r.

14.Wolne głosy i  wnioski -  rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji  Budżetu między
posiedzeniami.

15. Zamknięcie posiedzenia.


