
Protokół nr 18/12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 05 czerwca 2012 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji T. Filistyńskiego.

Godz. rozpoczęcia – 15:00
Godz. zakończenia – 18:00

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

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. Sporządzenie opinii o wykonaniu 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 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 3. Jednogłośnie przyjęto protokół nr 17/12 z dnia 18 maja 2012 r.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 4. Skarbnik I. Johna Rudko omówiła przedłożone sprawozdanie finansowe:
− bilans z wykonania budżetu,
− łączny  bilans  obejmujący  dane  wynikające  z  bilansów  samorządowych  jednostek 

budżetowych,
− łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat 

samorządowych jednostek budżetowych,
− łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w 

funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2011 rok i wnioskuje do Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu o udzielenie Panu Robertowi Markowi Relichowi – Burmistrzowi 



Nowogrodźca absolutorium za 2011 rok.

W  głosowaniu  udział  brało  5  osób,  „za”  udzieleniem  absolutorium  –  5,  „przeciw”  –  0, 
„wstrzymujących się” – 0.

Uchwała Komisji Rewizyjnej wraz z opinią stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5. Sprawy bieżące.

1. Przewodniczący Komisji T. Filistyński:
− podziękował za zorganizowanie Dni Młodzieży,
− przypomniał o potrzebie montażu wiaty przystankowej w Wykrotach,
− poruszył sprawę przesunięcia środków finansowych na zakup samochodu dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Wykrotach,
− zaproponował  wystąpienie  do  Dyrektora  Przedszkola  Publicznego  w  Nowogrodźcu  o 

zamknięcie wejścia do Przedszkola od strony ul Kolejowej.
− sprawa wykonania placu zabaw w miejscowościach Nowa Wieś i Wykroty.

2. Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna:
− zwróciła uwagę na brak koszy na śmieci przy bocznym boisku,
− poinformowała o Mszy św. która zostanie odprawiona 10 czerwca o godz. 10:30 z okazji 

drugiej  rocznicy  ustanowienia  Świętej  Jadwigi  Śląskiej  Patronką  Gminy  i  Miasta 
Nowogrodziec.

3. Radny Br. Kopeć:
− prośba o naprawę wiaty przystankowej w miejscowości Parzyce,
− skuteczny przekaz informacji o zbiórce odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych 

miejscowościach,
− bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poza terenem szkoły (przystanek przy ul. Krótkiej).

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji T. Filistyński o godz. 
18:00 zamknął posiedzenie. 

                    Protokołowała:                                                                   Przewodniczył:

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


