
Protokół nr 18/12
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

w dniu 26 kwietnia 2012 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji R. Kalusa.

Godz. rozpoczęcia – 14:30
Godz. zakończenia – 18:00

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Ryszard Kalus – Przewodniczący Komisji
2. Barbara Wójtowicz – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Henryka Pilna – Sekretarz Komisji
4. Michał Jurewicz – członek 
5. Dariusz Zdunek – członek 
6. Bronisław Kopeć – członek 
7. Józef Potyszka – członek 

Nieobecny radny Zenon Szynka.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Burmistrz Nowogrodźca R. Relich
2. Skarbnik Gminy I. Johna - Rudko

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Ocena wykonania budżetu za 2011 rok.
4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad.  1.  Otwarcia  posiedzenia  i  przedstawienia  porządku dokonał  Przewodniczący  Komisji 
R. Kalus.

Ad. 2. Protokół nr 17/12 z dnia 23 marca 2012 r. został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” przyjęciem - 7, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 
0. 

Ad. 3. Wykonanie budżetu za rok 2011 przedstawiła Skarbnik I. Johna – Rudko.

Dochody:  na  planowane  dochody  po  zmianach  w  wys.  39.689.312,87  zł  wykonano 
37.631.481,98 zł, co stanowi 94,82% do planowanych.

W tym dochody bieżące:
− dochody  własne  zrealizowane  przez  Urząd  Miejski  i  Urzędy  Skarbowe  –  kwota 

10.766.045,88 zł (wykonanie 100,08%;
− subwencje – kwota 13.810.300,00 zł (wykonanie 100%);
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− podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 3.380.999,00 zł (wykonanie 101,70%);
− podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 55.177,22 zł (wykonanie 34,49%);
− dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  –  kwota  5.110.748,58  zł  (wykonanie 

92,62%);
− dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące – kwota 1.800,00 zł (wykonanie 

100%);
− dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących – kwota 746.503,72 zł (wykonanie 

97,23%);
− dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 

kwota 98.581,30 (wykonanie 118,51%);
− dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa – kwota 812.366,94 zł (wykonanie 

100%).
Razem kwota 34.782.610,64 zł (wykonanie 92,43%).

Dochody majątkowe:
− dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – 

kwota 1.290.534,88 zł (wykonanie) 99,68%);
− dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – kwota 184.427,00 zł 

(wykonanie 100%);
− środki  na  dofinansowanie  własnych  inwestycji  pozyskane  z  innych  źródeł  –  kwota 

428.723,00 zł (wykonanie 100%);
− dochody o charakterze inwestycyjnym – kwota 57.595,07 zł (wykonanie 100,17%);
− dochody ze sprzedaży majątku gminy – kwota 887.591,39 zł (wykonanie 35,66%);

Z uzyskanych dochodów wydatkowano środki na:
− wydatki bieżące 31.227.417,23 zł,
− wydatki majątkowe 6.518.809,05 zł.
Razem: 37.746.226,28 zł (wykonanie 93,55%).

Wydatki bieżące to finansowanie jednostek budżetowych:
− dotacje na zadania bieżące 1.749.372,43 zł,
− świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.404.777,17 zł,
− wydatki na programy 162.519,30 zł,
− obsługa długu 306.367,03 zł,
− wydatki majątkowe to finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne 5.818.809,05 zł,
− wniesienie udziałów do spółki Hydro-Tech 700.000,00 zł.

Po szczególnym omówieniu  przychodów i wydatków budżetowych w 2011 roku Komisja 
przyjmuje  i  opiniuje  pozytywnie  wykonanie  budżetu,  który  jest  zgodny  z  uchwałami 
podejmowanymi przez Radę Miejską w 2011 roku.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

1. Przewodniczący  Komisji  R.  Kalus  przedstawił  konieczność  lokalizacji  targowiska 
miejskiego na placu przy ul. Kościuszki.

2. Wiceprzewodnicząca Rady H. Pilna zwróciła się do Burmistrza:
1) w sprawie 10-lecia chóru „Harmonia”, która to rocznica przypada w drugiej połowie 

bieżącego roku, uzasadniając wkład pracy i zaangażowanie członków i prowadzącej 
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Pani  A.  Zakrzewskiej.  Nadmieniła,  że  zespoły  śpiewacze  z  terenu  Gminy 
otrzymywały nagrody z Ministerstwa;

2) w  sprawie  powiększenia  działania  domu  dziennego  pobytu  w  Nowogrodźcu  o 
mieszkańców z terenu Gminy.

3. Radny Br. Kopeć zwrócił się do Burmistrza w sprawie dalszych poczynań z budynkiem 
po szkole w Parzycach – jeżeli nie ma nabywcy to zmienić przeznaczenie tego budynku i 
placu wokół budynku.

4. Radny J. Potyszka – mieszkańcy wsi Czerna apelują o remont dróg dojazdowych do pól 
uzasadniając,  że  podatki  zostały  podwyższone,  a  w  zamian  należałoby  wykonać 
inwestycje na rzecz wsi.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji R. Kalus o godz. 18:00 
zamknął posiedzenie. 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył:

         Henryka Pilna                                                                           Ryszard Kalus
      Sekretarz Komisji                                                                Przewodniczący Komisji 
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