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Protokół nr 25/13 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 28 maja 2013 r. 

 

pod przewodnictwem Z-cy Przewodniczącego Komisji Bronisława Kopeć i 

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. Dariusz Zdunek – Sekretarz Komisji 

4. Krzysztof Sadowski – Członek 

5. Andrzej Drąg – Członek 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich 

2. Naczelnik Wydziału Finansowego Marianna Ludkiewicz 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

4. Opiniowanie wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 rok. 

5. Sprawy bieżące. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 1. Otwarcia posiedzenia dokonał Z-ca Przewodniczącego Komisji Br. Kopeć. 

 

Ad. 2.  Jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia. 

W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0 

(nieobecny Przewodniczący Komisji T. Filistyński). 

 

Ad. 4. Burmistrz Nowogrodźca R. Relich wraz z Naczelnikiem  Wydziału Finansowego M. 

Ludkiewicz omówili przedłożone sprawozdanie finansowe za 2012 rok:  

 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. 

 

Radny D. Zdunek zadał pytanie odnośnie załącznika nr 3 „rachunek zysków i strat” pozycja 

B.III „usługi obce” – co to są „usługi obce”? 

Naczelnik Wydziału Finansowego M. Ludkiewicz odpowiedziała, że jest to zapłata za 
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energię, transport, wodę, ścieki, paliwo, oświetlenie, ubezpieczenia itp.  

 

Burmistrz Nowogrodźca R. Relich nawiązał do zwrotu podatku dla firm w Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej informując, że z nadwyżki osiągniętej za rok ubiegły  należy pokryć różnicę w 

dochodach bieżących, która była zaplanowana z tytułu podatku od firmy BDN i TOYOTY. 

Nie ograniczy to wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych, ale ta nadwyżka mogłaby 

zwiększyć możliwość wydatkowania bieżących środków na zadania własne, czy zwiększenia 

puli zadań inwestycyjnych zaplanowanych.  

 

Radny D. Zdunek zadał pytanie, jak wygląda sytuacja z firmą RENA? 

Burmistrz Nowogrodźca R. Relich odpowiedział, że jest decyzja uchylająca do ponownego 

rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Jest to decyzja niekorzystna dla 

podatnika jaki i dla gminy. Podatnik odwoływał się wnosząc o umorzenie postępowania, czyli 

zakończenia. Gmina nie podziela stanowiska prawnego Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego.  

 

Dalszej części posiedzenia przewodniczył Przewodniczący Komisji T. Filistyński. 

 

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2012 rok i wnioskuje do Rady 

Miejskiej w Nowogrodźcu o udzielenie Panu Robertowi Markowi Relichowi – Burmistrzowi 

Nowogrodźca absolutorium za 2012 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. 3. Jednogłośnie przyjęto protokół nr 24/13 z dnia 14 maja 2013 r. 

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

 

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  

 

 

 

 


