
Protokół Nr 44/05 z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 10 czerwca 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Genowefy Szpili.

Godzina rozpoczęcia – 15:15
Godzina zakończenia – 18:30

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

Nieobecny radny Józef Walęga.

W posiedzeniu (częściowo) brał udział Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. „750 – lecia” w Nowogrodźcu
Ryszard Jaworski.

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Analiza Zarządzeń Burmistrza za I półrocze 2005 r.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

   Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1. Protokół nr 42/05 z dnia 26.04.2005 r. Komisja przyjęła jednogłośnie.
W głosowaniu udział brały 4 osoby: „za” przyjęciem – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.
Protokół nr 43/05 z dnia 31.05.2005 r. Komisja przyjęła jednogłośnie.
W głosowaniu udział brały 4 osoby: „za” przyjęciem – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2. Analiza Zarządzeń Burmistrza.

- Komisja analizując zarządzenie nr 11/2005 z dnia 15.04.2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
na sprzedaż mebli zabytkowych po byłej aptece prosi o informację:

czy przetarg na sprzedaż mebli doszedł do skutku,
czy dokonano wyceny rzeczoznawcy na w/w meble?
(na następne posiedzenie komisji).

- Komisja prosi o przedłożenie Zarządzeń Burmistrza: nr 5/2005,  8/2005, 18/2005, 19/2005 na najbliższe posiedzenie.

- Komisja prosi o przedłożenie Uchwały Rady nr XIX/160/04 z dnia 16.04.2004 r. na najbliższe posiedzenie Komisji.

Komisja stwierdza, że do dnia 10.06.2005 r. Burmistrz wydał 21 zarządzeń.

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał.

1) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanych spółdzielniom
mieszkaniowym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub
z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali,

Komisja wstrzymuje się od głosu (do czasu zasięgnięcia opinii w innych gminach).

2) w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości (dz. nr 256,252,587 poł. w Nowogrodźcu),
Komisja wstrzymuje się od głosu (do czasu zasięgnięcia opinii w innych gminach).

3) w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości zabudowanej (dz. nr 568/1 poł. w Zebrzydowej),
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brały 4 osoby: „za”– 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.



4) w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia w pomocy społecznej przyznanych w formie posiłku,
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brały 4 osoby: „za”– 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 r.:

1. Komisja nie wyraża zgody na podział  nadwyżki budżetowej z  lat ubiegłych z przeznaczeniem na
wydatki inwestycyjne poza planem uchwalonym w uchwale budżetowej na rok 2005 tj.  dział 801
rozdział 80101 § 6050 i § 6060.

2. Komisja prosi o wyjaśnienie do działu 700 rozdz.  70001 § 6210:  przeznaczenia kwoty 18.600  zł
(Komisja prosi o ustosunkowanie się w porównaniu do opłat ponoszonych przez lokatorów zasobów
komunalnych w części funduszu remontowego i stanu konta funduszu w ZGKiM Nowogrodziec).

3. Komisja prosi o informację do działu 921 rozdział 92109 § 2550:
- w jaki sposób została rozdysponowana kwota 30.000 zł, którą Rada przeznaczyła w budżecie na

rok 2005,
- jaka  kwota  jest  niezbędna  (kalkulacja)  na  organizację  imprez  kulturalnych  wymienionych  w

projekcie uchwały,
- komisja wnioskuje o podzielenie proponowanej kwoty 6.000 zł dla Gościszowa:

przeznaczenie 3.000 zł na imprezę „peczenica”,
przeznaczenie 3.000 zł na zakup „sztandaru”

4. Do działu 750 rozdział 75023 § 4270 projektu uchwały Komisja prosi o wyjaśnienie: jakie przyłącze
ma być wykonane do budynku Ratusza w najbliższym czasie.

5. Komisja prosi o wyjaśnienie: jaki nowy etat ma być utworzony dla instytucji kultury.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

1. Komisja zapoznała się z pismem ofertą na szkolenie dla członków Komisji Rewizyjnej organizowane w
miejscowości Zakopane. 

Koszt dla 1 osoby ok. 1.000 zł termin początek lipca br.
Chęć uczestnictwa w  szkoleniu wyraziła radna Elżbieta Kata.

2. Wniosek:
Komisja  prosi  o  przedłożenie  dla  każdego  członka  układ  wykonawczy budżetu  na  rok  2005  (Zarządzenie
Burmistrza nr 4/2005 z 07.02.2005 r.).

Na tym protokół zakończono.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczyła:

             Henryka Pilna                                                                                                 G enowefa Szpila


