
Protokół Nr 60/06 z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 22 września 2006 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Genowefy Szpili.

Godzina rozpoczęcia  – 8:00 
Godzina zakończenia  – 15:15

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Genowefa Szpila – Przewodnicząca
2. Henryka Pilna – Sekretarz

Nieobecni radni: Elżbieta Kata, Bogusław Nowak, Józef Walęga. 

Temat posiedzenia:

1. Rozpatrzenie skargi Pana Stanisława Antoniszyna na Burmistrza Nowogrodźca.
2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. 
3. Sprawy bieżące.

 Przebieg posiedzenia:

Ad.  1.  Komisja  zwraca  się  do  Kierownika  Referatu  Rolnictwa  i  Gospodarki  Nieruchomościami  o 
ustosunkowanie się do skargi Pana Stanisława Antoniszyna.
Komisja zwraca się do Radcy Prawnego z prośbą o ustosunkowanie się do sprawy działki nr 599 gdzie obecnie 
jest  prowadzone  postępowanie  sądowe  o  wydanie  tej  działki,  która  faktycznie  jest  własnością  Gminy 
Nowogrodziec. 
Komisji niezbędna jest informacja na jakim etapie jest prowadzone postępowanie sądowe. 

Ad. 2. Komisja zapoznała się z Uchwałą nr I-176/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
Po jej zapoznaniu stwierdza, że niepokojącym jest fakt nie przedłożenia projektu uchwały do jej podjęcia co 
wytyka  Skład  Orzekający  RIO  w  swoim  uzasadnieniu  w  zakresie  ustalenia  zakresu  i  formy  informacji  o 
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. 
Komisję  niepokoi  fakt  niskiego  wykonania  dochodów  w  zakresie:  wpływy  ze  sprzedaży  składników 
majątkowych tj.  7,2%,  zaplanowani  kwotę  dochodów 1.275.500 zł  wykonano 92.079,00 co  ma decydujący 
wpływ na niezrealizowanie zaplanowanych inwestycji na rok 2006;
- nie rozpoczęto inwestycji:  wodociąg  w Milikowie  i  Gościszowie,  wodociąg Kierżno z  powiązaniem w 

Czernej, budowa chodnika dla pieszych w Milikowie, budowa chodnika ul. Sienkiewicza w N-cu, budowa 
chodnika ul. Kolejowa w N-cu;

- nie rozpoczęto II etapu budowy cmentarza komunalnego w Nowogrodźcu;
- nie rozpoczęto budowy budynków gospodarczych na cmentarzu komunalnym w Czernej i Zebrzydowej;
- nie dokonano modernizacji boiska szkolnego w Nowej Wsi;
- nie wykonano oświetlenia przy ul. B. Chrobrego i Kaolinowej w N-cu, oraz w Zebrzydowej i w Wykrotach 

ul. 22 lipca;
- nie rozpoczęto remontu świetlicy w Wykrotach;
- nie wykupiono gruntów na powiększenie cmentarza w Gierałtowie, na boisko w N-cu;

Wyjaśnień w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. udzielali: Skarbnik M. Ludkiewicz i Kierownik 
Referatu J. Chudaś.

W związku z powyższym komisja nie może pozytywnie ocenić takiego wykonania budżetu.

Ad. 3. Sprawy bieżące.

Komisja  przyjęła  wyjaśnienia  od Skarbnika  M.  Ludkiewicz  w sprawie  projektu uchwały  o emisji  obligacji 
komunalnych. 



Na tym protokół zakończono.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczyła:

            Henryka Pilna                                                                                                  Genowefa Szpila


