
Protokół Nr 48/05 z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 24 października 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Genowefy Szpili.

Godzina rozpoczęcia – 15:20
Godzina zakończenia – 17:30

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

Temat posiedzenia:

1. Kontrola w zakresie wydatkowania środków na utrzymanie Straży Miejskiej.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.

   Przebieg posiedzenia:  

Ad.  1.  Komisja  analizując  przedłożony  materiał  w  zakresie  wydatkowania  środków  na  utrzymanie  Straży
Miejskiej  oraz  po  udzieleniu  dodatkowych informacji  przez  Skarbnika  M.  Ludkiewicz  stwierdza,  iż  środki
pieniężne wydatkowane były właściwie tj. zgodnie z planem.

Ad. 2. Opiniowanie projektów uchwał:

1) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Nowogrodziec,

Opinia Komisji negatywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób: „za”– 0, „przeciw” – 5, „wstrzymujących się” – 0.

2) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Nowogrodźca,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób: „za”– 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.

Ad. 3. Sprawy bieżące.

1. Komisja zapoznała się z przedłożonymi materiałami:
- pismo mieszkańców budynku 1-5 Rynek w Nowogrodźcu skierowane do Dyrektora ZGKiM w N-cu dot.

ustalenia opłat za ciepło z dnia 30.09.2005 r.,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.09.2005 r.  do Przewodniczącej  Rady (do RM wpłynęło

10.10.2005 r.) w sprawie opinii do pisma o udzielenie urlopu,
- pismo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu do Burmistrza oraz do

wiadomości Przewodniczącej RM z dnia 05.10.2005 r. w sprawie Ośrodków Zdrowia,
- Zakład Gazowniczy w Zgorzelcu do Burmistrza i Przewodniczącej RM z dnia 21.10.2005 r. w sprawie

zadłużenia,
- Komisja  zapoznała  się  z  informacją  w zakresie  wykonania  remontu  dróg  tłuczniem pozyskanym z

przebudowy linii kolejowej na terenie gminy Nowogrodziec sporządzoną przez P. Majgier.

2. Wnioski Komisji:

1) Wyjaśnić  dlaczego radny B. Nowak nie otrzymał zawiadomienia na posiedzenie w dniu 26.09.2005 r. 
Otrzymują: obsługa Rady Pani. Jolanta Janeczko, Przewodnicząca Rady Pani Anna Rosa.

W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” wnioskiem – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.



2) W przypadku braku udokumentowania wysłania zawiadomienia o posiedzeniu Komisji w odpowiednim
czasie (zgodnie ze Statutem), Komisja wnioskuje o niepotrącanie diet.

W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” wnioskiem – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

3) W przypadku delegowania członków Rady do załatwiania spraw związanych z pracami Rady i Gminy w
czasie trwania posiedzenia Komisji, wnioskuje się o niepotrącanie diet oraz zwrot potraconych diet dla
Przewodniczącej Rady i Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” wnioskiem – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Na tym protokół zakończono.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczyła:

             Henryka Pilna                                                                                                 G enowefa Szpila


