
Protokół nr 13/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 12 grudnia 2011 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji T. Filistyńskiego.

Godz. rozpoczęcia – 15:00
Godz. zakończenia – 17:30

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Tomasz Filistyński – Przewodniczący Komisji
2. Bronisław Kopeć – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Dariusz Zdunek - Sekretarz
4. Krzysztof Sadowski – Członek
5. Andrzej Drąg

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna
2. Burmistrz Nowogrodźca R. Relich
3. Skarbnik Gminy i Miasta Nowogrodziec

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Opiniowanie projektu budżetu na 2012 rok.
5. Opracowanie planu pracy na 2012 rok.
6. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji T. Filistyński.

Ad. 2.  Jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 3. Jednogłośnie przyjęto protokół nr 12/11 z dnia 21 października 2011 r.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 4.  Obecna na posiedzeniu Skarbnik Gminy i Miasta udzielała odpowiedzi na zadawane 
pytania,  przedstawiając szczegółowe poszczególne załączniki do projektu budżetu na 2012 
rok.

Na posiedzenie przybył Burmistrz Nowogrodźca R. Relich.
W trakcie dyskusji Komisja zadała pytanie, jaki będzie dalszy krok w stosunku do Szkoły 
Podstawowej w Godzieszowie?
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich poinformował, że przygotowany zostanie projekt uchwały 
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Godzieszowie.  W ubiegłym tygodniu zostały 
wysłane pisma imienne do rodziców oraz do Gminy Miejskiej i Wiejskiej Lubań informujące 



o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Godzieszowie i kontynuacji nauki w szkołach 
zgodnie z miejscem zamieszkania. Procedura zamiaru likwidacji została wyczerpana i można 
rozpocząć dyskusję na temat likwidacji Szkoły Podstawowej w Godzieszowie. 
Odnośnie szkoły niepublicznej, do dnia dzisiejszego nikt się nie pojawił i nikt nie zwracał się 
w sprawie przejęcia placówki. 
Jeżeli będzie inicjatywa Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w sprawie 
spotkania informacyjnego to nie odmówię, ale jest pytanie jaka ma być rola i czemu ma to 
służyć. Jako Burmistrz nie planuję żadnych spotkań. Jedynie w następnym roku, odbędzie się 
spotkanie, ale z gronem pedagogicznym, dyrektorem i pracownikami szkoły oraz spotkanie z 
dyrektorami szkół w Wykrotach i Czernej w sprawie komunikacji. 

Ponadto Burmistrz  Nowogrodźca  R.  Relich  poinformował,  że  wpłynął  wniosek o nadanie 
imienia Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej. 
Stanowisko Burmistrza jest odmowne, ponieważ wiążąca jest uchwała w sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Nowogrodziec.
Dodał również, że gdyby nastąpiła likwidacja Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej to będzie 
propozycja,  aby  do  budynku  przenieść  przedszkole  i  bibliotekę,  ponieważ  budynek 
przedszkola i biblioteki jest do kapitalnego remontu. 

Kolejne pytanie Komisji dotyczyło budowy sali gimnastycznej w Wykrotach.
Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że realnym znakiem do rozpoczęcia procesu 
inwestycyjnego w Wykrotach będzie  decyzja  dotycząca likwidacji  Szkoły Podstawowej w 
Zebrzydowej. 

W  wyniku  dyskusji  Komisja  stwierdziła,  że  należy  działać  zgodnie  z  zapisami  Strategii 
Rozwoju  Gminy  i  Miasta  Nowogrodziec,  czyli  likwidacja  Szkoły  Podstawowej  w 
Godzieszowie  i  Zebrzydowej,  budowa sali  gimnastycznej  w  Wykrotach  i  przekształcenie 
szkół w Wykrotach w Zespół Szkół.

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec 
na 2012 rok.

Ad. 5. Komisja opracowała plan pracy na 2012 rok:

Styczeń:   Kontrola realizacji inwestycji budowy świetlicy wiejskiej w Zebrzydowej.

Luty:   Kontrola wykorzystania obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta i 
gminy Nowogrodziec.

Marzec:  Kontynuacja kontroli wykorzystania obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych na 
terenie miasta i gminy Nowogrodziec.

Kwiecień:  Kontrola obiektów sportowych na terenie miasta i gminy Nowogrodziec.

Maj:  Opiniowanie wykonania budżetu gminy i miasta za rok 2011.

Czerwiec: Kontynuacja opiniowania wykonania budżetu gminy i miasta za rok 2011.

Lipiec – przerwa. 



Sierpień:  Kontrola  wykorzystania  świetlic  wiejskich  administrowanych  przez  Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.

Wrzesień:  Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

Październik:   Kontrola  wydatkowania  dochodów  na  imprezy  gminne  (Dni  Gminy 
Nowogrodziec, Pieczenica).

Listopad:   Opiniowanie projektu budżetu na 2013 rok.

Grudzień:   Opracowanie planu pracy Komisji na 2013 rok.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji T. Filistyński o godz. 
17:30 zamknął posiedzenie. 

                    Protokołowała:                                                                   Przewodniczył:

               Jolanta Janeczko                                                               Tomasz Filistyński
podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                                   Przewodniczący Komisji 


