
Protokół nr 18/17 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

z dnia 06 grudnia 2017 r. 
 

Godz. rozpoczęcia: 14:30  
Godz. zakończenia: 16:00 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Piotr Nieratka – Przewodniczący Komisji 
2. Krzysztof Sadowski – Z-ca Przewodniczącego Komisji  
3. Katarzyna Kiecenka – Sekretarz Komisji 
4. Mirosław Kędzia – Członek Komisji 

 
Nieobecny radny Artur Kozioł. 
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Relich – Burmistrz Nowogrodźca 
2. Irena Johna-Rudko – Skarbnik Gminy Nowogrodziec 

 
Temat posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia 
3. Opiniowanie projektu budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2018 rok. 
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok. 
5. Sprawy różne i zakończenie posiedzenia. 

 
Przebieg posiedzenia: 
 Ad. 1. Posiedzenie zostało otwarte przez Przewodniczącego Komisji, który 
przedstawił porządek posiedzenia.  
 
Ad. 2. Jednogłośnie przyjęto protokół nr 17/17 z dnia 30 października 2017 r.  
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
 
Ad. 3. Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec wraz załącznikami, w tym z 
wykazem przedsięwzięć.  
W związku z brakiem pytań do tej części, Skarbnik omówiła projekt budżetu Gminy i 
Miasta Nowogrodziec na 2018 rok. Najpierw samą uchwałę, a następnie załączniki, 
m.in. plan wydatków majątkowych, czy wysokość subwencji przypadającej na 
jednostkę oświatową w 2018 roku.  
 
W trakcie dyskusji Komisja wyraziła swe obawy co do wystarczających środków, 
ponieważ deficyt w kwocie 17.650.000,00zł jest niepokojący. Burmistrz Nowogrodźca 
poinformował, że zdaje sobie sprawę iż przedstawiony projekt budżetu jest 
ryzykowny, ale przy współpracy Rady Miejskiej możliwy do wykonania z sukcesem. 
W projekcie ujęte są środki, które planuje się pozyskać i które pozwolą na 
kontynuację zaplanowanych inwestycji. Ponadto posiadamy zabezpieczenia na 
spłatę deficytu, w tym zasięgnięte pożyczki, które są na bardzo atrakcyjnych 
warunkach.  
 



Kolejne pytanie dotyczyło zadania budowy świetlicy w Parzycach. Burmistrz 
Nowogrodźca wyjaśnił, iż na to zadanie w rzeczywistości składają się inne pozycje, tj. 
budowa stacji transformatorowej oraz przyłącza w Parzycach w wysokości 100.000, 
a także 80.000 w aporcie do spółki Hydro – Tech, a więc łącznie 280.000 na 
przygotowanie działki (media) i wykonanie projektu. W późniejszym etapie będą 
starania o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę świetlicy.  
Na pytanie radnej K. Kiecenka dotyczącej wpływów z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności, Burmistrz Nowogrodźca poinformował, 
że wie w jakim kontekście pytanie zostało zadane i zasugerował zorganizowanie 
otwartego szkolenia w tym zakresie, bo również mieszkańcy mają problem z 
zagadnieniem użytkowania wieczystego. Następnie poinformował, że oczywiście 
istnieje możliwość przekształcenia na wniosek i zawsze jest to związane z kosztami.  
 
Projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie. Wyniki głosowania: „za” – 3, 
„przeciw” – 0, „Wstrzymało się” - 1 
 
Ad. 4. Komisja opracowała plan pracy na rok 2018: 

1. Zapoznanie się ze stanem technicznym obiektu po Zakładzie Opiekuńczo 
Leczniczym. 

2. Opiniowanie wykonanie budżetu za 2017 rok. 
3. Rozpatrywanie bieżących wniosków i skarg. 
4. Kontrola realizacji i rozliczeń wybranych zadań inwestycyjnych w roku 2017.  
5. Opiniowanie budżetu na 2019 rok. 
6. Kontrola wykonania wybranych uchwał Rady Miejskiej za rok 2017. 
7. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2019.  

 
Ad. 5. Komisja ustaliła termin kolejnego posiedzenia w związku ze skargą na 
kierownika MGOPS.  
 
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący o godzinie 16:00 
zamknął posiedzenie. 
 
 
 
Protokołowała:        Przewodniczący: 
 
 
Katarzyna Kiecenka       Piotr Nieratka 


