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Protokół nr 21/18 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

z dnia 10 maja 2018 roku 

 

Godz. rozpoczęcia – 12:00  

Godz. zakończenia – 13:30  

 

W posiedzeniu udział wzięli:  

1) Piotr Nieratka – Przewodniczący Komisji  

2) Krzysztof Sadowski – Z-ca Przewodniczącego Komisji  

3) Katarzyna Kiecenka – Skarbnik Komisji 

4) Mirosław Kędzia – Członek  

5) Artur Kozioł– Członek  

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:  

1) Skarbnik Miasta i Gminy Nowogrodziec Irena Johna-Rudko; 

2) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich. 

 

Temat posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Opiniowanie wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok. 

4. Sprawy różne i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia:  

 

Ad. 1. Przewodniczący Komisji przywitał wszystkich zebranych oraz przedstawił porządek 

posiedzenia. Nie zgłoszono uwag do odczytanego porządku posiedzenia.  

 

Ad.2. Protokół z poprzedniego posiedzenia został jednogłośnie przyjęty. 

 

Ad. 3. Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie informacji 

z realizacji budżetu za rok 2017, w szczególności pod kątem takich zagadnień jak: 

1. Wynik budżetowy. 

2. Realizacja dochodów i wydatków. 

3. Przedstawienie zgodności dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków. 

4. Zaciąganie zobowiązań, poziom zadłużenia.  

5. Informacje o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego. 

 

Głos zabrał Pan Burmistrz, który poinformował, że wszystkie te zagadnienia są ujęte 

w przedstawionym sprawozdaniu i sugeruje omówienia go w takiej formie jak dotychczas. 

Część zagadnień omówił Burmistrz Nowogrodźca Pan Robert Relich, m.in. : 

- zmiany w budżecie dokonywane uchwałami i zarządzeniami, 
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- dochody: wielkość i rodzaje dochodów, struktura dochodów budżetu, zaległości, skutki 

obniżania górnych stawek podatkowych.  

Zwracając szczególną uwagę na fakt, iż w 2017 roku nastąpiła istotna zmiana ponieważ rok 

do roku nastąpił wzrost dochodów bieżących o 7.338.176,93 (wpływ podatku od 

nieruchomość od firm ze Strefy w Wykrotach). Ponadto w roku 2017 największy udział 

w dochodach Gminy mają dochody własne – 35% całości dochodów, co ma istotne znaczenie 

z punktu widzenia samodzielności wykonywania zadań. Burmistrz podkreślał, że jest to rok 

przełomowy ponieważ wszyscy przedsiębiorcy SEE są opodatkowani na zasadach ogólnych 

(w tym 3 firmy, które powstały przed 2014 rokiem, więc mogli pozostać jeszcze na 

zwolnieniu).  

- wydatki: wielkość i rodzaje wydatków, struktura wydatków budżetu, realizacja wydatków 

w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, 

- informacje z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego 

 

Pani Skarbnik przedstawiła: 

- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji 

przedsięwzięć za 2017 rok, 

- informacje o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec, 

- sprawozdanie finansowe Gminy Nowogrodziec, 

  

Komisja zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu 

z wykonania budżetu.  

 

Następnie Przewodniczący Komisji P. Nieratka poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz 

z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 

2017 rok (załącznik do niniejszego protokołu). 

Wynik głosowania: „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 2  

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Piotr Nieratka o godz. 

13:30 zamknął posiedzenie. 

 

 

Protokołowała:              Przewodniczył: 

 

Katarzyna Kiecenka               Piotr Nieratka 

 

Skarbnik Komisji          Przewodniczący Komisji 

 

 


