
Protokół nr 18/05          
z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska

z dnia 24 listopada 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Piotra Bober.

Godzina rozpoczęcia: 14:30
Godzina zakończenia: 16:45

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Piotr Bober – Przewodniczący
2. Ludwik Gałka  - Z-ca Przewodniczącego
3. Anna Rosa – Sekretarz
4. Kazimierz Lewkowski
5. Zbigniew Mitera
6. Mariusz Zamorski

Ponadto w posiedzeniu udział wzięła Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz.

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Opiniowanie projektu budżetu na 2006 rok.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1.  Protokół nr 17/05 z dnia 27 października 2005 r. przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” przyjęciem – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.

Ad. 2.
Radny Piotr Bober zwrócił się zapytaniem, co wpływa na zwiększenie dochodów w budżecie jeżeli podatek rolny
został obniżony?
Skarbnik GiM odpowiedziała,  że  podatek  rolny zostaje  zaproponowany pomniejszony ale  pozostałe  podatki
zostają  podwyższone  minimalnie.  Również  świadczenia  społeczne  zostają  podwyższone  ponieważ  zakres
świadczeń wzrasta oraz otrzymamy na te cele wyższą dotację.
Radny Mariusz Zamorski zwrócił uwagę, że kredyty na 2006 r. nawarstwiają się i czy zdaniem Skarbnika nie ma
zagrożenia płynności budżetowej w 2006 r. 
Skarbnik GiM odpowiedziała,  że  jest  obawa,  zawsze mogą wystąpić  komplikacje  ponieważ wszystkie duże
inwestycje łączone są z dotacjami z zewnętrz. 
Dalej radny M. Zamorski zadał pytanie, dlaczego została rozpoczęta budowa sali gimnastycznej jeżeli nie ma
zapewnienia z INTERREG -u :
Brak odpowiedzi.

Opiniowanie projektu budżetu Komisja będzie kontynuowała na następnym posiedzeniu.

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał.

1) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czernej,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.

2) w sprawie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  wykonywanie bankowej
obsługi budżetu gminy i miasta Nowogrodziec,

Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.

3) w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Godzieszowie,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.

4) w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu,



Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.

5) w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Nowogrodźcu,

Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.

6) w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2006 rok,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.

7) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

Komisja zapoznała się z odpowiedziami na wnioski z posiedzenia w dniu 27.11.2005 r.

Komisja wnioskuje o przekazywanie wniosków do realizacji bez zbędnej zwłoki.
Komisja jest  zaniepokojona  przekazaniem wniosków w sprawie dróg powiatowych i  wojewódzkich w dniu dzisiejszego
posiedzenia tj. 28 dni po ostatnim posiedzeniu.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” wnioskiem – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji o godz. 16:45 zamknął posiedzenie. 

       Protokołowała:                                                                                                       Przewodniczył:

         Anna Rosa                                                                                                               Piotr Bober

    Sekretarz Komisji                                                                                              Przewodniczący Komisji 


