
Protokół nr 29/06
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

w dniu 18 września 2006 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Henryki Pilnej.

Godz. rozpoczęcia – 14:30
Godz. zakończenia – 16:40

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

Nieobecny radny Józef Walęga.

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Planowanie przestrzenne – analiza wykonania inwestycji drogowych oświetlenie, chodniki, woda i inne 

za 2005 r. i 2006 r.
3. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Protokół nr 28/06 z posiedzenia w dniu 28 sierpnia 2006 r. przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” przyjęciem – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0 (spóźniona 
radna M. Braszko – godz. 15:00).

Ad.  2. Przybyły  na  posiedzenie  Kierownik  referatu  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budownictwa  J.  Chudaś  w 
niewielkim skrócie zreferował temat, a mianowicie:

- na chodnik przy ul. Sienkiewicza w Nowogrodźcu - nie zostało podpisane porozumienie ze Starostwem 
Powiatowym,

- na chodnik przy ul.  Kolejowej w Nowogrodźcu - nie zostało podpisane porozumienie ze Starostwem 
Powiatowym,

- dokończenie  budowy  chodnika  w  Milikowie  -  nie  zostało  podpisane  porozumienie  ze  Starostwem 
Powiatowym,

- oświetlenie ul. Kaolinowej nie będzie zrealizowane, przyczyny nie podano,
- oświetlenie ul. Chrobrego nie będzie realizowane, przyczyny nie podano,

Natomiast założono lampy oświetleniowe w Wykrotach oraz wykonane będzie oświetlenie w Zebrzydowej obok 
radnego Mitery.
Woda w Specjalnej Strefie Ekonomicznej będzie robiona z ujęcia w Gierałtowie przez firmę austriacką „Weber”. 
Koszt tej inwestycji pokryją wszyscy mieszkańcy  miasta i gminy ponieważ będzie dokonywana z opłat za wodę 
przez Spółkę w 100% gminną „HYDRO-TECH”. Można się spodziewać podwyżek cen wody.

Ad. 3. Komisja analizują wykonanie budżetu za I półrocze 2006 r. stwierdza, że:

I  wykonanie dochodów budżetu z tyt. podatków:
- od nieruchomości wynosi 50,4% natomiast kwota zaległości z tego tytułu wynosi 872.285,27 zł,
- podatek rolny – zaległości wynoszą 139.756,78 zł,
- podatek od środków transportowych – zaległości z tego tytułu 28.453,48 zł,
- podatek  od  działalności  gospodarczej  płacony  w  formie  kasty  podatkowej  –  zaległości  w  kwocie 

24.542,32 zł 
- podatek od posiadania psów – zaległości w kwocie 5.185,34 zł,
- podatek od czynności cywilno prawnych – od osób fizycznych – zaległości 3.226,65 zł,
- dochody z majątku gminy – wykonanie 8,6%, a zaległości w kwocie 125.696,84 zł.

II wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2006 r. w działach takich jak:



- rolnictwo i łowiectwo w tym infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – wykonano w 12,9% - dot. nie 
wykonania zadań inwestycyjnych wodociągowania wsi Gierałtów, Milików – Gościszów, Kierżno,

- gospodarka gruntami – wydatki majątkowe wykonano w 17,3% (wykup gruntów),
- pozostała działalność – zakup materiałów i wyposażenia dla emerytów i rencistów w 2,5%.

III zadania inwestycyjne:
- nie wykonano chodników dla pieszych dział 600 – na zaplanowaną kwotę w budżecie 110.000 zł nie 

wydatkowano żadnej złotówki,
- na budowę cmentarza w Nowogrodźcu na planowaną kwotę 100.000 zł nie wydatkowano żadnej kwoty;
- na budowę budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym w Czernej i Zebrzydowej na planowaną 

kwotę 5.000 zł nie wykonano żadnych prac;
- na modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi przeznaczono w budżecie 

kwotę 5.000 zł – nie wydatkowano żadnej kwoty;
- na wykonanie oświetlenia ul. Chrobrego i ul. Kaolinowa w Nowogrodźcu, w Zebrzydowej i w Wykrotach 

z przeznaczonej kwoty w budżecie na rok 2006 wykonano 25.990,10 zł.

Ponadto Burmistrz  nie  wykonał  uchwały budżetowej  w przygotowaniu  i  uzyskaniu  środków unijnych na 
budowę sali sportowej, którą rozpoczął we wrześniu 2005 r. bez żadnych środków finansowych.
Uchwałą Rady zobowiązany był do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2  mln zł,  a  pozostałą  kwotę uzyskać z 
INTERREG.
Komisja zwraca również uwagę na złą  sytuację w oświacie,  co wyraźnie przedstawiono w załącznikach do 
wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz. 16:40 zamknęła posiedzenie. 

          Protokołowała:                                                                                                    Przewodniczyła:

          Henryka Pilna                                                                                                       Henryka Pilna
                                                                                                                                Przewodnicząca Komisji 


