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Protokół nr 6/15 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

w dniu 24 września 2015 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Kazimierza Czerniaka. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:00 

Godz. zakończenia – 15:05 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1) Kazimierz Czerniak – Przewodniczący Komisji 

2) Józef Pełka – Członek 

3) Ryszard Jaworski – Członek 

4) Aneta Bochenek – Członek 

5) Stanisław Łaniocha – Członek  

6) Arkadiusz Kosior – Członek 

7) Mirosław Kruszelnicki – Członek 

8) Mirosław Kędzia – Członek 

9) Barbara Wójtowicz – Członek (spóźniona) 

Nieobecna radna Barbara Sikora. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko; 

2) Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji Henryk Buźniak. 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Informacja i analiza wielkości zaawansowania inwestycji prowadzonych w szkołach – 

sale gimnastyczne. 

4. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015 rok.  

5. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

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

K. Czerniak. 

Do porządku nie wniesiono uwag. 

 

Ad. 2. Protokół nr 5/15 z dnia 11 czerwca 2015 r. przyjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział brało 8 osób, „za” przyjęciem – 8, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” 

– 0 (nieobecna radna B. Wójtowicz). 

 

Ad. 3. Informację dotyczącą zaawansowania inwestycji – budowa sali gimnastycznej w 

Gierałtowie i w Wykrotach przedstawił Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji H. Buźniak, 

która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

(na posiedzenie przybyła spóźniona radna B. Wójtowicz i od tego momentu w posiedzeniu 
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uczestniczyło 9 radnych) 

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie – czy gmina stara się o dofinansowanie 

budowy sali w Gierałtowie i na jaką kwotę? 

 

Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji H. Buźniak odpowiedział, że gmina stara się o 

dofinansowanie w wysokości 660 tys. zł i oczekuje na liście rezerwowej. W tej sprawie 

bardzo intensywnie się starają, prawie codziennie ktoś dzwoni z zapytaniem kiedy będzie 

przesunięcie z tej listy. Z listy podstawowej większość projektów było przed przetargami i po 

przetargach są oszczędności. Do końca przyszłego tygodnia mają uzgodnić przesuwanie. 

Przesuwanie będzie zależało również od zaawansowania inwestycji, które jest wysokie i 

można od razu przedłożyć faktury do refundacji. Składanie wniosków o refundację jest tylko 

do 15 listopada br. i po tym terminie Ministerstwo już nie rozpatruje wniosków więc to 

wszystko musi się rozstrzygnąć do 15 listopada br.  

 

Ad. 4. Skarbnik Gminy I. Johna-Rudko odniosła się do poszczególnych pozycji sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za I półrocze 2015 r.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie – czym jest spowodowane, że są większe 

wydatki w oświacie? 

 

Skarbnik Gminy I. Johna-Rudko odpowiedziała, że zmiana ustawy o systemie oświaty, w 

szczególności od września wymusza zatrudnianie nauczycieli wspomagających. Kiedyś 

można było fakultatywnie, dzisiaj mamy obligo. W zasadzie nie są to dodatkowe środki. W 

związku, być może z protestami rodziców dzieci niepełnosprawnych wyliczając subwencję na 

dzieci należy konkretnie przedstawić, że ta subwencja przekazana będzie na te dzieci. Po 

prostu zmian jest dużo – dłużej czynne świetlice, dodatki wyrównawcze dla nauczycieli. 

 

Radny R. Jaworski zwrócił się z prośbą, aby materiały kserować w kolorze.  

 

Radny S. Łaniocha zadał pytanie odnośnie zaplanowanych w kwocie 1.613.000 zł dochodów 

ze sprzedaży majątku gminy, a na razie jest 149 tys. – czy jest szansa na uzyskanie 

zaplanowanych dochodów? 

 

Skarbnik Gminy I. Johna-Rudko odpowiedziała, że przedsiębiorca, który zamierzał kupić 

grunty stwierdził, że nie jest w stanie zrealizować zadania i odroczył do terminu późniejszego. 

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak stwierdził, że są duże różnice w wydatkach – czy to są 

opóźnienia w wykonaniu czegoś i zapłaty? 

 

Skarbnik Gminy I. Johna-Rudko odpowiedziała, że wydatki bieżące zwykle są i powinny być  

poniżej 50% i mniej więcej tak jest i to jest bezpiecznie. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe – 

jeżeli na początku roku mamy nowe zadania to ich realizacja jest w II półroczu. 

 

Radny A. Kosior poprosił o wyjaśnienie wzrostu zaległości w opłatach za gospodarowanie 

odpadami?   

Skarbnik Gminy I. Johna-Rudko odpowiedziała, że osoby, które na początku systemu nie 

płaciły to ich składek było 6 miesięcy. W 2015 roku widać, że tendencja jest odwrotna – 

zmniejsza się wielkość zaległości.  
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Radny M. Kruszelnicki zadał pytanie – dlaczego jest tak duże zróżnicowanie wydatków na 

jednego ucznia w szkole – w zależności od miejscowości?   

 

Skarbnik Gminy I. Johna-Rudko odpowiedziała, że nie jest to od miejscowości tylko od 

liczby dzieci, oddziałów, nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, liczby dzieci 

niepełnosprawnych. Każda jednostka jest inna.  

 

Następnie Skarbnik Gminy I. Johna-Rudko odniosła się do poszczególnych pozycji 

wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury i 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prognozy finansowej za I półrocze 

2015 r. 

 

Radna B. Wójtowicz stwierdziła, że decyzja dotycząca funduszu sołeckiego była dobra. 

Sołectwa są zadowolone i realizują bardzo fajne zadania.  Dobrze byłoby kiedyś zrobić 

objazdówkę i zobaczyć jak te fundusze sołeckie w poszczególnych miejscowościach się 

sprawdzają. 

 

Ad. 5.  

 

Radna B. Wójtowicz zgłosiła następujące wnioski: 

1) ponawia wniosek o zamontowanie barierki przy rzece na ulicy Wąskiej w 

Wykrotach ponieważ jest ostra skarpa przy samej drodze; 

2) wnioskuje o zamontowanie lustra lub ustawienia znaku STOP dla 

wyjeżdzających z ulicy Pocztowej na drogę główną ul. 22 Lipca. 

 

Innych tematów nie zgłoszono. 

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji K. Czerniak o godz. 

15:05 zamknął posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

      Jolanta Janeczko                                                                      Kazimierz Czerniak 

 

Podinspektor ds. obsługi                                                             Przewodniczący Komisji 

      Rady Miejskiej 

                                                                                                      

 

 


