
Protokół Nr 37/05 z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 07 marca 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Genowefy Szpili.

Godzina rozpoczęcia – 15:00
Godzina zakończenia – 19:00

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Genowefa Szpila – Przewodnicząca
2. Elżbieta Kata – Z-ca Przewodniczącej
3. Henryka Pilna – Sekretarz
4. Bogusław Nowak – Członek (godz. przybycia 15:25)

Nieobecny radny Józef Walęga.

Na posiedzenie przybył Sekretarz GiM Józef Kata.

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Informacja od jednostek organizacyjnych Gminy wymienionych w § 5 Statutu GiM Nowogrodziec na

ogrzewanie budynków.
3. Informacja z wydatkowanych środków przeznaczonych na utrzymanie Rady Miejskiej za 2004 r.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie. 
W głosowaniu udział brało 4 osoby: „za” – 4.

Ad. 2. Komisja otrzymała informację:

1) Szkoła Podstawowa – Nowa Wieś, Nowogrodziec, Czerna, Gościszów, Zebrzydoowa, Parzyce, Gierałtów,
Godzieszów, Wykroty;

2) Gimnazjum – Wykroty, Nowa Wieś, Nowogrodziec;
3) Ponadto informację przedłożył Urząd Miejski w Nowogrodźcu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Nowogrodźcu;
Uwagi Komisji: złożona przez Urząd Miejski informacja jest niepodpisana przez sporządzającego i zawiera
wydatkowane środki do końca września 2004 r.

Komisja wnioskuje o niezwłoczne i dokładne przedłożenie kosztów ogrzewania Urzędu Miejskiego za 2004 r.,
uzupełnienie łącznie za IV kwartał 2004 r. 

    Ponadto Komisja oczekuje na informację od pozostałych jednostek organizacyjnych gminy.
W głosowaniu udział brało 4 osoby: „za” wnioskiem – 4.

Ad. 3. Komisja otrzymała informację z wydatkowanych środków przeznaczonych na utrzymanie Rady Miejskiej
za 2004 r. przedłożonych przez Sekretarza GiM Józefa Katę. 

Ad. 4. Opiniowanie projektów uchwał.
Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005
r.  –  w zał.  nr  2  „przesunięcia  w planie  wydatków” dział  600  rozdz.  60017  §  6050  wykreślić  SSE Małej
Przedsiębiorczości i zastąpić „ w Godzieszowie”.
W głosowaniu udział brało 4 osoby: „za” – 4.

Ad. 5. Sprawy bieżące.

1. Przewodnicząca  Rady  przedłożyła  pismo  skierowane  do  Dolnośląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  na
wniosek nr 2 z poprzedniego posiedzenia.



2. Komisja zapoznała się z odpowiedzią Radcy Prawnego na wniosek nr 1 z poprzedniego posiedzenia.
3. Komisja  otrzymała  sprawozdanie  finansowe  za  2004  r.  (Rb)  zgodnie  z  wnioskiem  nr  III  Komisji  z

posiedzenia w dniu 14.02.2005 r. 
4. Komisja  zapoznała  się  z  ofertą  przedstawioną  przez  firmę  Ecogas  ze  Strzelina  w sprawie  „programu

poprawy ciepła w gminie Nowogrodziec”.
Przedstawione warunki przystąpienia do Spółki „Termoel” przez firmę Ecogas są nie do przyjęcia.
5. Sekretarz GiM poinformował Komisję o pracach biegłych w szacowaniu nieruchomości będących zestawem

hipotecznym dla Bankowego Funduszu Leasingowego w Łodzi dla Aneksu nr 3;
6. Sekretarz odpowiedział  Komisji  na zadane pytanie odnośnie służby zdrowia informując,  ze przygotował

projekt uchwały dotyczący przekształceń Ośrodków Zdrowia w terenie.
7. Sekretarz odczytał złożone przez mieszkańców Gierałtowa i Gościszowa wnioski o ufundowanie sztandaru:

dla OSP Gościszów i dla Szkoły Podstawowej w Gierałtowie.
8. Komisja  wnioskuje   o  zamówienie  sztandaru  dla  OSP  Gościszów w Tuszynie  ul.  Brzezińska  nr  9  tel.

0426144357 gdzie najtaniej wykonują tj. sztandar kwota 3200 zł oraz kompletny drzewiec, szarfy, kir oraz z
grotą w kwocie 800 zł. Łączny koszt wynosi 4000 zł.

Uzasadnienie: mieszkańcy Gościszowa po to płacą podatki aby to z ich pieniędzy dokonać zakupu sztandaru.
W powyższej sprawie Komisja oczekuje przygotowania stosownej uchwały.
W głosowaniu udział brało 4 osoby: „za” wnioskiem – 4.

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się po otrzymaniu brakujących materiałów.

Na tym protokół zakończono.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczyła:

             Henryka Pilna                                                                                                 G enowefa Szpila

          Sekretarz Komisji                                                                                         P rzewodnicząca Komisji



Wyciąg z Protokołu nr 37/05 z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 07 marca 2005 r.

8.  Komisja  wnioskuje o  zamówienie  sztandaru  dla  OSP  Gościszów  w  Tuszynie  ul.
Brzezińska nr 9 tel. 0426144357 gdzie najtaniej wykonują tj. sztandar kwota 3200 zł oraz
kompletny drzewiec, szarfy, kir oraz z grotą w kwocie 800 zł. Łączny koszt wynosi 4000
zł.

Uzasadnienie: mieszkańcy Gościszowa po to płacą podatki aby to z ich pieniędzy dokonać
zakupu sztandaru.
W powyższej sprawie Komisja oczekuje przygotowania stosownej uchwały.
W głosowaniu udział brało 4 osoby: „za” wnioskiem – 4.

Wyciąg z protokołu sporządziła Jolanta Janeczko.

Stwierdzam zgodność z oryginałem,
Nowogrodziec, 2005-04-11


