
Protokół nr 17/05
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

w dniu 11 kwietnia 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Henryki Pilnej.

Godz. rozpoczęcia – 15:10
Godz. zakończenia – 16:30

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Pilna Henryka – Przewodnicząca Komisji
2. Braszko Małgorzata – Z-ca Przewodnizcacej
3. Zamorski Mariusz – Sekretarz 
4. Bober Piotr
5. Walęga Józef

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz
2. Sekretarz GiM Józef Kata

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Analiza i opiniowanie wykonania budżetu za rok 2004.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Nie przyjmowano protokołu.

Ad. 2. Komisja analizowała zapisy w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2004 r.
Stosownych odpowiedzi udzielała Skarbnik GiM i Sekretarz GiM.
Komisja poprosiła Skarbnika GiM o przygotowanie na dzień 13.04.2005 r.:
- podział  subwencji  oświatowej  otrzymanej  w 2004  r.  na  poszczególne  szkoły plus  środki  przekazane  z

budżetu gminy,
- bilanse spółek „Termoel” i „Hydro-Tech” (SPZOZ Komisja otrzymała w dniu posiedzenia),
- sprzedaż  majątku  gminy za  2004  r.  wykonanie  w rozbiciu  na  poszczególne  nieruchomości  tak  jak  w

planowanym i uchwalonym budżecie na 2004 r.,
- wyjaśnienie do załącznika z wykonania dochodów i wydatków za 2004 r. przez ZGKiM „kwoty podatku od

nieruchomości – 25.852,10 zł” w porównaniu do udzielonych za cały rok umorzeń tego podatku, wykazany
podatek jako zobowiązanie wg deklaracji i udzielone ulgi przez Burmistrza Nowogrodźca,

- podanie kwoty wpływu zaległości podatkowych z lat ubiegłych na przełomie m-cy listopada i grudnia 2004
r. wg zapisu w sprawozdaniu z wykonania budżetu (str. 5 części opisowej),

- wyjaśnienie zapisu na str.  N7 wykonania budżetu za  2004  r.  cyt.  „Natomiast  skutki  obniżenia  górnych
stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1.010.409 zł” w rozbiciu na rodzaje i kwoty podatków,
których mają dotyczyć.

Komisja  sporządzi  opinię  dot.  wykonania  budżetu  za  2004  r.  po  otrzymaniu w/w informacji  na następnym
posiedzeniu.

Ad. 3. Nie omawiano i nie opiniowano.

Ad. 4.. Nie omawiano.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz. 19:20 zamknęła posiedzenie. 

          Protokołowała:                                                                                                    Prze wodniczyła:

          Henryka Pilna                                                                                                       He nryka Pilna
                                                                                                                                Przewodnicząca Komisji 


