
Protokół nr 26/06
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

w dniu 24 kwietnia 2006 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Henryki Pilnej.

Godz. rozpoczęcia – 15:30
Godz. zakończenia – 17:25

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Henryka Pilna – Przewodnicząca Komisji
2. Małgorzata Braszko – Z-ca Przewodniczącej
3. Piotr Bober – członek
4. Józef Walęga – członek 

Nieobecny radny Mariusz Zamorski.

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Opiniowanie wykonania budżetu za rok 2005.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Nie przyjęto protokołu.

Ad. 2. W sprawie wykonania budżetu na posiedzenie przybyła Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz. Z powodu 
braku pytań do Skarbnika w sprawie wykonania budżetu Przewodnicząca Komisji podziękowała za przybycie.

Opinia z wykonania budżetu przedłożona będzie jako załącznik na sesji absolutoryjnej. 

W głosowaniu udział  brały 4 osoby,  „za pozytywną oceną wykonania  budżetu” – 0,  „za negatywną oceną 
wykonania budżetu” – 3, „wstrzymujących się” – 1.

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał:

1) w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Nowogrodźca dot. powiększenia terenu eksploatacji złoża „Maria III”,

Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 3, „przeciw” – 1, „wstrzymujących się” – 0.

2) w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Nowogrodźca dot. proj. cmentarza komunalnego,

Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

3) w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Nowogrodźca dot. zespołu rekreacyjnego w rejonie ul. ul. Asnyka – Mickiewicza,

Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 3, „przeciw” – 1, „wstrzymujących się” – 0.

W  sprawie  n/w  uchwał  informacji  udzielał  Kierownik  ref.  Rolnictwa  i  Gospodarki  Nieruchomościami 
Władysław Konefał:

4) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

5) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

6) w  sprawie  złożenia  wniosku  o  zniesienie  urzędowej  nazwy  Ołdrzychów  jako  części  miasta 
Nowogrodźca,



Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz. 17:25 zamknęła posiedzenie. 

          Protokołowała:                                                                                                    Przewodniczyła:

          Henryka Pilna                                                                                                       Henryka Pilna
                                                                                                                                Przewodnicząca Komisji 


