
Protokół nr 15/12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 16 lutego 2012 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji T. Filistyńskiego.

Godz. rozpoczęcia – 14:30
Godz. zakończenia – 17:00

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Tomasz Filistyński – Przewodniczący Komisji
2. Bronisław Kopeć – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Krzysztof Sadowski – Członek
4. Andrzej Drąg – Członek (spóźniony)

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna
2. Burmistrz Robert Relich

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Kontrola wykorzystania obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta 

i gminy Nowogrodziec.
5. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

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

Ad. 2.  Jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 3. Jednogłośnie przyjęto protokół nr 14/12 z dnia 25 stycznia 2012 r.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad.  4.  Przeprowadzono  kontrolę  i  sporządzono  protokół  z  przeprowadzonej  kontroli 
wykorzystania  obiektów  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  na  terenie  miasta  i  gminy 
Nowogrodziec.

Ad.  5.  Sporządzono  roczne  sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej  (za  okres 
2010/2011).

Skład Komisji: 
1) Tomasz Filistyński – Przewodniczący Komisji
2) Bronisław Kopeć – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3) Dariusz Zdunek - Sekretarz
4) Krzysztof Sadowski – Członek



5) Kazimierz Czerniak – Członek
Komisja w w/w składzie  do 31.03.2011 r.  W dniu 31.03.2011 r.  uchwałą Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu nr VIII/42/11 odwołano z członka Komisji Pana Kazimierza Czerniaka na 
jego wniosek. Następnie w tym dniu powołano do składu Komisji Pana Andrzeja Drąga. 

Komisja pierwsze posiedzenie odbyła w dniu 22.12.2010 r.,  które dotyczyło  spraw 
organizacyjnych Komisji i opracowania planu pracy Komisji na 2011 r. Plan pracy stanowi 
załącznik nr 3 do uchwały nr V/20/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30.12.2010 r. 
Zasady  i  tryb  działania  Komisji  Rewizyjnej  określa  rozdział  VI  Statutu  Gminy  i  Miasta 
Nowogrodziec zgodnie z uchwałą nr XI/100/03 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 
30 września 2003 r. 

Komisja  na  swoje  posiedzenia  zapraszała  Burmistrza  Nowogrodźca  R.  Relicha, 
Skarbnika  GiM  I.  Johna  –  Rudko,  Przewodniczącego  Rady  W.  Tomczuka, 
Wiceprzewodniczącą Rady H. Pilną oraz Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego. 

Komisja  Rewizyjna  w  2011  r.  odbyła  12  posiedzeń  zgodnie  z  planem  pracy. 
Najważniejsze tematy:
− przeprowadziła  kontrolę  bibliotek  w  mieście  i  gminie  Nowogrodziec  pod  względem 

posiadanego  księgozbioru,  ewidencji,  poziomu  czytelnictwa  w/g  wieku  czytelników, 
wykorzystania czytelni, dostępu do internetu, organizacji imprez kulturalnych oraz stanu 
wyposażenia w urządzenia – z kontroli sporządzono protokół z wnioskami;

− przeprowadziła  kontrolę  sali  gimnastycznej  w  Gościszowie  –  inwestycji  nowej 
posiadającej gwarancje wykonawcy – z kontroli sporządzono protokół (notatkę);

− przeprowadziła  kontrolę  w  Zakładzie  Obsługi  Szkół  w  Nowogrodźcu  analizując 
wydatkowane środki na działalność szkół oraz Zakładu w 2010 r., porównała wielkość 
otrzymanych dotacji z budżetu państwa (subwencji) do wydatków poszczególnych szkół – 
z kontroli sporządzono protokół;

w w/w kontrolach obecna była Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna.
− Komisja  rozpatrywała  skargi  mieszkańców  oraz  w  przypadku  Szkoły  Podstawowej 

w Godzieszowie Dyrektora Szkoły i Sołtysa;
− Komisja rozpatrywała skargę na Burmistrza Nowogrodźca dot. zamknięcia drogi gminnej 

w Gierałtowie obok zakładu „Przyborsk” – po wizji lokalnej i analizie materiału uznała 
skargę za bezzasadną;

− Komisja dokonała kontroli  cmentarzy komunalnych w mieście i gminie  Nowogrodziec 
z udziałem Prezesa „Hydro-Tech” uznając obiekty za prowadzone z należytą starannością;

− Komisja  dokonała  kontroli  zaawansowania  inwestycji  „Budowa  oczyszczalni  ścieków 
w Nowogrodźcu” (podczas kontroli inwestycja zbliżała się do zakończenia);

− Komisja zajmowała się opiniowaniem wykonania budżetu za 2010 r. i występowała do 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Nowogrodźca, 
opiniowała projekt budżetu na 2012 r.;

− zaplanowana w miesiącu grudniu 2011 r. kontrola realizacji inwestycji „budowa świetlicy 
wiejskiej w Zebrzydowej” przeniesiona została na miesiąc styczeń 2012 r. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji T. Filistyński o godz. 
17:00 zamknął posiedzenie. 

                    Protokołowała:                                                                   Przewodniczył:

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


