
Protokół nr 31/13 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 05 grudnia 2013 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji T. Filistyńskiego. 

 

Godz. rozpoczęcia – 15:00 

Godz. zakończenia – 16:45 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Tomasz Filistyński – Przewodniczący Komisji 

2. Bronisław Kopeć – Z-ca Przewodniczącego Komisji 

3. Krzysztof Sadowski – Członek (spóźniony) 

4. Andrzej Drąg – Członek 

Nieobecny radny Dariusz Zdunek. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięła Naczelnik Wydziału Finansowego Marianna 

Ludkiewicz. 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Opiniowanie projektu budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2014 rok. 

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2014 rok. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 1. Posiedzenie zostało otwarte przez Przewodniczącego Komisji T. Filistyńskiego, który 

przedstawił porządek posiedzenie. 

 

Ad. 2. Jednogłośnie przyjęto protokół nr 30/13 z dnia 29 listopada 2013 r. 

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

 

Ad. 3. Naczelnik Wydziału Finansowego M. Ludkiewicz omówiła projekt budżetu Gminy i 

Miasta na 2014 rok. 

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu w wysokości 36.170.376,00 zł, w tym: 

 dochody bieżące w wysokości 35.218.876,00 zł, 

 dochody majątkowe w wysokości 951.500,00 zł. 

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu w wysokości 41.324.611,90 zł, w tym: 

 wydatki bieżące w wysokości 34.049.775,91 zł, 

 wydatki majątkowe w wysokości 7.292.835,99 zł. 

Deficyt w kwocie 5.172.235,90 zł, zostanie pokryty przychodami z tytułu wyemitowanych 

papierów wartościowych. 

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 35,55%. 

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 6,81%. 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na 2014 rok wynosi 11,26%. 

 

W dalszej części skupiono się na wydatkach majątkowych – tabela nr 2a „Plan wydatków 

majątkowych na 2014 rok”. 



Ponadto omówiono załącznik nr 9 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach 

funduszu soleckiego na 2014 rok”. 

Omawiając projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok zwrócono uwagę na 

inwestycję pod tytułem, „Budowa sali gimnastycznej w Gierałtowie” (2014 rok kwota 

1.000.000,00 zł, 2015 rok kwota 1.000.000,00 zł, 2016 rok kwota 600.000,00 zł, całość 

2.636.000,00 zł). 

Zadane pytanie, skąd ta kwota, dlaczego różni się od kwoty na budowę sali gimnastycznej w 

Wykrotach tj. 1.448.000,00 zł? 

Naczelnik Wydziału M. Ludkiewicz oznajmiła, że odpowie na ten temat pisemnie i przekaże 

do biura Rady. 

 

Komisja wypracowała następujące wnioski: 

1) zrezygnować z zakupu świetlicy kontenerowej i te pieniądze przeznaczyć na 

rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w Parzycach; 

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

2) zrezygnować z modernizacji placu manewrowego przy OSP w Nowogrodźcu i te 

pieniądze przeznaczyć na ważniejsze zadania np. chodnik przy ulicy Strzeleckiej          

i Kaolinowej. 

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

 

Poza w/w wnioskami projekt budżetu na 2014 rok i projekt Wieloletniej prognozy Finansowej 

zaopiniowano pozytywnie. 

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

 

Ad.4. Opracowano plan pracy Komisji na 2014 rok: 

 

1. Kontrola inwestycji pn. „Budowa wiejskiej sali spotkań w Kierżnie”. 

2. Kontrola przebudowy szatni sportowej w Zebrzydowej. 

3. Opiniowanie wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok. 

4. Ocena wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za I półrocze 2014 rok. 

5. Opiniowanie projektu budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2015 rok. 

6. Opracowanie planu pracy Komisji na 2015 rok. 

7. Kontrola utrzymania placów zabaw w Gminie Nowogrodziec pod kątem stanu 

bezpieczeństwa i słuszności wydatkowanych środków na ich utrzymanie. 

8. Kontrola wykorzystania zasobów mieszkaniowych.  

9. Kontrola systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji T. Filistyński o godz. 

16:45 zamknął posiedzenie.  
 

                    Protokołował:                                                                   Przewodniczył: 

 

 

           Tomasz Filistyński                                                              Tomasz Filistyński 

                                                                                                        Przewodniczący Komisji  

 

 

 

 

 



 

 


