
Protokół nr 13/2016 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

odbytego dnia  19 maja 2016 roku 
 
Godzina rozpoczęcia  – 14:00 
Godzina zakończenia – 15:00 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Piotr Nieratka – Przewodniczący Komisji 
2. Krzysztof Sadowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji 
3. Katarzyna Kiecenka – Sekretarz Komisji 
4. Artur Kędzia  – Członek 

Nieobecny: 
5. Mirosław Kędzia – Członek  

 
Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli: 

1. Pan Robert Relich – Burmistrz Nowogrodźca 
2. Pani Irena Johna-Rudko - Skarbnik UM 

 
Temat posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.  
2.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
3. Opiniowanie wykonania budżetu gminy i miasta Nowogrodziec za rok 2015. 
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.  Jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia.   
W głosowaniu udział brało 4 osób, „za” przyjęciem – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
 
Ad. 3.  Opiniowanie wykonania budżetu gminy i miasta Nowogrodziec za rok 2015. 
Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2015. Przekazano między innymi 
dane o przewidywanej realizacji dochodów, o wykonanych dochodach, przewidywanej kwocie 
wydatków i wykonanych wydatkach, inwestycjach zrealizowanych, deficycie  i źródle jego 
finansowaniu. 
 
Radni zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonaniu 
budżetu. 
 
Radna Kiecenka zwróciła uwagę, że dotychczas praktyka była taka, iż Komisja Rewizyjna obradowała 
w sprawie opiniowania wykonania budżetu bez udziału Burmistrza, co uważa za zasadne, aby nie 
uznano, że na radnych jest wywierana presja.  
Burmistrz Nowogrodźca w odpowiedzi poinformował, że praca Komisji jest jawna i jako obywatel 
chce usłyszeć jak radni debatują. Zwrócił się do Przewodniczącego o podjęcie decyzji. 
Przewodniczący Komisji zaakceptował obecność Pana Roberta Relicha podczas dalszej pracy.  
 
Wnioski: 

 Uchwalony przez Radę Miejską budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał 
realizację dochodów w kwocie 40.421.468,97 zł. Dochody wykonano w kwocie 39.697.570,14 
zł co stanowiło 98,21% planu. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 37.089.761,50 zł, co 



stanowi 100,58% wielkości planowanej, a dochody majątkowe w kwocie 2.610.808,64 zł, co 
stanowi 73,56% planu. 

 Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonywanych w 
ciągu roku przewidywał kwotę 45.911.468,97 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 
43.499.216,97 zł, co stanowi 94,75% ogółu planu.  

 Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 9.899.162,50 zł, co stanowiło 
21,56% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 9.831.426,70 zł, co stanowi 99,32% 
planowanych wydatków na inwestycje.  

 Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 36.012.306,47 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 
33.667.216,97 zł, co stanowi 93,49% ogółu planu. 

 Planowany deficyt wynosił 5.490.000,00 zł. 

 Budżet Gminy na 2015 rok zamknął się deficytem w wysokości 3.801.646,83 zł. Źródło 
finansowania deficytu budżetu stanowiły wyemitowane obligacje.  

 Ze środków budżetu Gminy w 2015 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów w 
kwocie 1.860.000,00 zł.  

 Gmina w 2015 roku wyemitowała obligacje długoterminowe w kwocie 3.000.000,00 zł. 
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz 
wyemitowanych obligacji stanowiły kwotę 14.000.000,00 zł. 

 Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2015 rok wynosiły 1.888.564,00 zł. 

 Burmistrz Nowogrodźca, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się 
zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami 
publicznymi. 

 
Poddano głosowaniu pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz 
udzielenie Panu Robertowi Markowi Relichowi – Burmistrzowi Nowogrodźca absolutorium za 2015 
rok.  
Wynik głosowania: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 
 
 
Ad 4. Nie zgłoszono spraw.  
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji P. Nieratka o godz. 15:00 
zamknął posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:        Przewodniczył: 
 
Sekretarz Komisji           Przewodniczący Komisji 
Katarzyna Kiecenka                                                                               Piotr Niertaka 
 


