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Protokół nr 10/16 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

w dniu 9 września 2016 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Kazimierza Czerniaka. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 15:15 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1) Kazimierz Czerniak – Przewodniczący Komisji 

2) Barbara Sikora – Z-ca Przewodniczącego Komisji 

3) Ryszard Jaworski – Członek 

4) Stanisław Łaniocha – Członek  

5) Arkadiusz Kosior – Członek 

6) Józef Pełka – Członek 

7) Barbara Wójtowicz-Prusinowska – Członek 

Nieobecni radni: Aneta Bochenek, Mirosław Kruszelnicki. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko; 

2) Naczelnik Wydziału Inwestycji Urszula Bober. 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Informacja i analiza prowadzonych inwestycji w Gminie Nowogrodziec pod 

względem finansowym. 

4. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2016 rok. 

5. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

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

K. Czerniak. 

Porządek przyjęto jednogłośnie nie wnosząc uwag. 

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” przyjęciem porządku – 7, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0.  

 

Ad. 2. Protokół nr 9/16 z dnia 18 maja 2016 r. przyjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” przyjęciem protokołu – 7, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 3. Naczelnik Wydziału Inwestycji U. Bober omówiła następujące zadania inwestycyjne: 

1) przebudowa dróg dojazdowych w Zagajniku, Kierżnie i Milikowie – zostało 

przeprowadzone postępowanie przetargowe, wyłoniony wykonawca zrealizował 

roboty, zadanie jest odebrane, trwa sporządzanie dokumentu przyjęcia środka trwałego 

OT i rozliczenie; 
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2) przebudowa drogi w Nowej Wsi, Milikowie, Nowogrodźcu ul. Kamienna i Łąkowa, 

Parzycach i Zabłociu – oprócz drogi w Parzycach zostało przeprowadzone 

postępowanie przetargowe, wyłoniony wykonawca i jest w trakcie robót. Odnośnie 

Parzyc – umowa jest podpisana z terminem wykonania do końca października br.; 

3) modernizacja i adaptacja pomieszczeń II piętra zabytkowego ratusza miejskiego w 

Nowogrodźcu – wyłoniony w postępowaniu projektant, trwa uzyskiwanie pozwolenia 

na budowę; 

4) budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Czernej – oprócz tej siłowni, 

która jest wydatkiem inwestycyjnym było jeszcze kilka siłowni w ramach funduszu 

sołeckiego – zostało przeprowadzone postępowanie, umowa została podpisana i do 

końca września br. wszystkie siłownie zostaną zrobione; 

5) modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Czernej – zostało zlecone przygotowanie 

dokumentów projektowych; 

6) przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Asnyka i Kolejowa etap I – zadanie jest 

wykonane i odebrane; 

7) instalacja monitoringu oraz alarmu na kompleksie boisk Orlik w Nowogrodźcu – 

wyłoniony wykonawca, zadanie jest zrobione, realizowane było w trakcie budowy 

urządzeń lekkoatletycznych, aby przy jednym wykopie połączyć dwa zadania; 

8) budowa urządzeń lekkoatletycznych przy kompleksie boisk Orlik w Nowogrodźcu – 

wykonawca wyłoniony, umowa podpisana i zadanie trwa. 

 

W trakcie dyskusji poruszono kwestie: 

 ilość zadań jakie pozostały do realizacji, 

 oszczędności przetargowe, 

 realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego, 

 budowa wiaty w parku w Gościszowie. 

 

Ad. 4. Skarbnik I. Johna-Rudko omówiła przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 

I półrocze 2016 r. 

 

W trakcie dyskusji poruszono kwestie: 

 zwrot podatku od przedsiębiorców prowadzonych działalność w Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej, 

 środki dla nauczycieli wspomagających, 

 wysokość subwencji jaka idzie za uczniem, 

 wypłaty w ramach programu 500+, 

 ilość przyznawanych zapomóg. 

 

Ad. 5. Radna B. Sikora złożyła wniosek dotyczący ujęcia zadań w projekcie budżetu na 2017 

r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Innych tematów nie zgłoszono wobec tego Przewodniczący Komisji K. Czerniak o godz. 

15:15 zamknął posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

      Jolanta Janeczko                                                                      Kazimierz Czerniak 

 

Podinspektor ds. obsługi                                                             Przewodniczący Komisji 

      Rady Miejskiej                          


