
Protokół nr 17/12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 18 maja 2012 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji T. Filistyńskiego.

Godz. rozpoczęcia – 15:00
Godz. zakończenia – 17:20

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 – Członek (spóźniony)

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Wiceprzewodnicząca Rady Henryka Pilna
2. Burmistrz Nowogrodźca R. Relich
3. Skarbnik Gminy I. Johna-Rudko

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Opiniowanie wykonania budżetu gminy i miasta za rok 2011.
5. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

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

Ad. 2.  Jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia.
W głosowaniu udział  brało 4 osoby,  „za” – 4,  „przeciw” – 0,  „wstrzymujących  się” –  0 
(nieobecny radny A. Drąg).

Ad. 3. Po odczytaniu jednogłośnie przyjęto protokół nr 16/12 z dnia 18 kwietnia 2012 r.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad.  4. Skarbnik  I.  Johna  –  Rudko poinformowała  o  pozytywnej  opinii  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok. 
Następnie omówiła następujące zagadnienia:
1)  wielkość i rodzaje dochodów budżetu w latach 2008, 2009, 2010 i 2011:
− dochody własne,
− subwencje,
− udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
− udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
− dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
− dotacje celowe na własne zadania bieżące gminy,



− inne bieżące dochody,
− środki na inwestycje zewnętrzne, 
− dochody ze sprzedaży majątku gminy,
− inne dochody inwestycyjne,
2)  zaległości w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych od początku 
2007 roku do końca 2011 roku;
3)  skutki obniżenia górnych stawek podatków w latach 2006 – 2011;
4)  główne rodzaje wydatków w latach 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011:
− wydatki majątkowe,
− wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki,
− dotacje podmiotowe (Gminne Centrum Kultury i Sportu, Przedszkole),
− dotacje dla stowarzyszeń,
− wydatki na obsługę długu,
− pozostałe wydatki bieżące i inne bieżące dotacje;
5)  wydatki realizowane w Szkołach Podstawowych w latach  2007, 2008, 2009, 2010 i 2011;
6)  wydatki realizowane w Gimnazjach  w latach 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011;
7)  dochody bieżące + sprzedaż mienia, wydatki bieżące – wykonanie w latach 2007 – 2011, 
plan 2012 r. oraz linia trendu;
8)  mienie Gminy Nowogrodziec:
− wartość brutto 2011r.
− środki trwałe 80 510 087,48
− wartości niematerialne i prawne 502 100,49
− finansowy majątek trwały 21 774 400,00
razem: 102 786 587,97.

(na posiedzenie przybył spóźniony radny A. Drąg)

W dyskusji radni poruszyli następujące sprawy:
− kupno samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wykrotach,
− remont świetlicy wiejskiej w Zagajniku,
− montaż wiat przystankowych,
− budynek po byłej Szkole Podstawowej w Parzycach,
− wypoczynek letni dzieci i młodzieży.

Ustalono  następne  posiedzenie  Komisji  podczas,  którego  zostanie  sporządzona  opinia  o 
wykonaniu budżetu Gminy i Miasta za rok 2011 – tj.  05 czerwca 2012 r. o godz. 15:00.

Ad. 5. Poruszono następujące tematy:

1) sprawa  drogi  zgłaszana  przez  Pana  Stanisława  Antoniszyna  podczas 
poniedziałkowych dyżurów radnych;

2) sprawa budynku po Szkole Podstawowej w Godzieszowie;
3) sprawa koszenia poboczy przy drogach gminnych;
4) sprawa składowana gruzu przez mieszkańców;
5) sprawa przeglądu dróg dojazdowych do pól i przepustów we wsi Parzyce.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji T. Filistyński o godz. 
17:20 zamknął posiedzenie. 

                    Protokołowała:                                                                   Przewodniczył:



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


