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Protokół nr 06/2015 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 02 czerwca 2015 roku 
 

Godzina rozpoczęcia  –  15.00 

Godzina zakończenia – 17.20 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Piotr Nieratka – Przewodniczący Komisji 

2. Krzysztof Sadowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3. Katarzyna Kiecenka – Sekretarz 

4. Artur Kozioł – Członek 

5. Mirosław Kędzia – Członek 

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli: 

1. Burmistrz Nowogrodźca – Pan Robert Relich 

2. Skarbnik Gminy – Pani Irena Johna-Rudko 

 

Temat posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.  

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

 3. Opiniowanie wykonania budżetu za rok 2014  

4. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1. Otwarcia posiedzenia i przedstawienia porządku dokonał Przewodniczący Komisji P. Nieratka. 

Do porządku nie wniesiono uwag.  

Ad. 2.  Protokół nr 05/2015 z dnia 22 maja 2015 r. przyjęto jednogłośnie.  

W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” przyjęciem – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Ad. 3.  Opiniowanie wykonania budżety za 2014 rok. 

Udzielono głosu Burmistrzowi Nowogrodźca, który omówił: 

 sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2014; 

 plan i wykonanie wydatków majątkowych ; 

 przychody i rozchody – plan i wykonanie; 
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 plan i wykonanie za 2014 rok dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomani; 

 wykonanie dotacji i wydatków budżetowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania 

własne gminy za 2014 rok; 

 wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych – plan i wykonanie; 

 plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2014 rok – z podziałem jednostki oświatowe 

wykonujące zadanie; 

 plan i wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego; 

Radny M. Kędzia zadał pytanie o ile procent podatek jest obniżony od stawki maksymalnej?  

Burmistrz poinformował, że odpowiedź wymaga rozbicia - indywidualnie do każdej stawki i rodzaju 

podatku. Dalej jednak jesteśmy poniżej określonych stawek i to w sposób znaczący.  

Burmistrz Nowogrodźca udzielił między innymi informacji dotyczącej oświaty. Poinformował, że 

gmina nie inwestuje jedynie w gimnazjum w Wykrotach zgodnie z deklaracją mieszkańców, gdy 

szkoła powstawała, że Gimnazjum w Wykrotach jest utworzone tymczasowo – do czasu gdy dzieci 

będą miały możliwość kontynuowania nauki w Nowogrodźcu.  Obecnie oczekuje się wypełnienie 

zobowiązania, ponieważ pozwoli to na integracje, poznanie i współpracę na wielu różnych polach.  

Radny A. Kozioł zwrócił uwagę, że dziwna ta deklaracja i nie wie kto taką składał.  

Burmistrz poinformował, że wynika to z protokołu Rady Miejskiej, wtedy gdy była podejmowana 

Uchwała dotycząca utworzenia Gimnazjum.  

Radny A. Kozioł wtrącił, że to deklaracja Rady, a nie mieszkańców. 

Burmistrz wyjaśnił, że Rada podejmuje decyzję w imieniu mieszkańców, czyli na ich rzecz. Pani 

Sokalska, tj. dyrektor szkoły tą deklaracje wielokrotnie potwierdza tylko jej nie wypełnia. Nie 

wiadomo z jakich powodów.  Pan Burmistrz dodał, że szkoda aby inne dzieci nie korzystały z 

potencjału Gimnazjum w Nowogrodźcu, który jest jednym z najlepszych Gimnazjów na dolnym 

Śląsku.  

Radny A. Kozioł zwrócił uwagę, że gimnazjum w Wykrotach jest na podobnym poziomie nauczania.  

Burmistrz  szanuje i uznaje to, że jest wiele pracy wykonywanych pomimo różnych ograniczeń. Jednak 

nie zgadza się z tym, że Gimnazjum w Wykrotach dorównuje poziomem do Gimnazjum w 

Nowogrodźcu.  

Burmistrz nawiązał do złożonego przez niego wniosku o ustalenie płatności kwartalnych, zaznaczając, 

że mieszkańcy w dalszym ciągu będą mogli płacić miesięcznie. Wynika to z wysokich kosztów 

egzekucyjnych – korespondencja upomnień.  

Radny K. Sadowski zapytał, czy dużą mamy zaległość . 

Burmistrz odpowiedział, że jest coraz większa i na pewno będzie wymagała decyzji w jaki sposób 

pokryć tą stratę.  

Radny K. Sadowski czy ktoś sprawdził jaki byłby koszt wydrukowania książeczek ? 
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Pani Skarbnik poinformowała, że deklaracja zawiera zobowiązanie do płatności bez wcześniejszej 

dokumentacji, jednak duża grupa ludzi nie radzi sobie z płatnościami miesięcznymi nie pamiętając za 

jaki miesiąc rachunek jest regulowany, więc w zeszłym roku wysyłane były upomnienia i taki układ 

jaki generuje system, co rodzi ogromne koszta i jest to pracochłonne (160 tytułów - egzekucja).  

Radny K. Sadowski wyjaśnił, że spotyka się w środowisku lokalnym z mieszkańcami, zwłaszcza 

osobami starszymi, które nie wiedzą kiedy zapłacić i czekają na informacje. Są przyzwyczajeni do 

książeczek, bo wiedzieli kiedy płacić.  

Pani Skarbnik poinformowała, że układ kwartalny jest z korzyścią dla mieszkańca, ponieważ może 

płacić za miesiąc w danym miesiącu, bądź w ostatnim miesiącu kwartału za całość. W takiej sytuacji 

pracownicy w sytuacji gdy ktoś będzie zalegał z płatnościami nie muszą przesyłać 12 razy 

korespondencji a jedynie 4 razy, co powoduje znaczne oszczędności finansowe i w pracy.  

Pani Skarbnik omówiła: 

 Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Nowogrodziec ; 

  wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy  Finansowej; 

 bilans z wykonania budżetu; 

 łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 

budżetowych; 

 łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunku zysków i strat 

jednostek samorządowych jednostek; 

 łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w 

funduszu samorządowych jednostek.  

Odczytana została przez radną Katarzynę Kiecenka opinia z Regionalnej Izby Obrachunkowej, która 

jest pozytywna.  

Przewodniczący Komisji, Piotr Nieratka otworzył dyskusję nad opiniowaniem wykonania budżetu za 

rok 2014. 

Radny K. Sadowski oznajmił, że wszystko zostało powiedziane i przedstawione przez Pana Burmistrza 

i Panią Skarbnik.  

Radna K. Kiecenka dodała, że biorąc pod uwagę liczby z których jasno wynika, że budżet został 

wykonany chyba w 94% to nie można tego podważyć. Zaznacza jednak, że zgodnie ze Strategią 

Rozwoju Gminy zadanie budowa świetlicy w Parzycach powinno być chociażby rozpoczęte do końca 

2014 roku, a nie ma nic. Nawiązała do wypowiedzi Burmistrza podczas ostatniego zebrania wiejskiego 

w Parzycach, gdzie Burmistrz wyjaśniał mieszkańcom powody niezrealizowanego zadania oraz 

deklarację, że jeśli rozpocznie się nabór wniosków na pozyskanie wsparcia z programów unijnych 

Urząd złoży stosowny wniosek w celu pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie budowy świetlicy.  

Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014 i udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Nowogrodźca: 

W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” przyjęciem – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
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Komisja Rewizyjna przygotowała stosowną opinię w sprawie wykonania budżetu za rok 2014 i 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodźca, która stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu.  

Ad. 4. Nie zgłoszono spraw bieżących. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji P. Nieratka o godz. 17.20  

zamknął posiedzenie. 

 

Protokołowała:        Przewodniczył: 

 

Katarzyna Kiecenka                                                                                Piotr Nieratka 

 Sekretarz Komisji             Przewodniczący Komisji 

 

 

 


