
Protokół Nr 38/05 z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 15 marca 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Genowefy Szpili.

Godzina rozpoczęcia – 15:00
Godzina zakończenia – 20:00

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Genowefa Szpila – Przewodnicząca
2. Elżbieta Kata – Z-ca Przewodniczącej
3. Henryka Pilna – Sekretarz
4. Bogusław Nowak – Członek
5. Józef Walęga – Członek

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie. 
W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” – 4, „wstrzymujących się” – 1.

Ad. 2. Opiniowanie projektów uchwał.

1) w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/155/04 z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania
wieczystego gruntu,

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” – 5.

2) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (dz. nr 1357 poł. wykroty),
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” – 5.

3) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (na rzecz PKP),
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” – 5.

4) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (dz. nr 814/6 poł Gierałtów),
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” – 5.

5) w sprawie dzierżawy działki na okres 8 lat,
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” – 5.

6) w sprawie uchwalenia regulaminu określającego  wysokość stawek i  szczegółowe warunki przyznawania
dodatków  do  wynagradzania  zasadniczego  oraz  szczegółowe  warunki  obliczania  i  wypłacania
wynagrodzenia  za  godziny ponadwymiarowe  i  godziny doraźnych zastępstw oraz  wysokości  i  warunki
wypłacania  nagród  i  innych  świadczeń  wynikających  ze  stosunku  pracy  nauczycieli  zatrudnionych  w
jednostkach organizacyjnych oświaty w gminie i mieście Nowogrodziec,

Komisja wstrzymuje się od opinii.

7) w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz
wartości  punktu  w  tabeli  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników  Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu,

Opinia pozytywna.



W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” – 4, „wstrzymujących się” – 1.

8) w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005,

Komisja wnioskuje aby w rozdz. V pkt 14 dokonać zapisu aby Rada Miejska w formie uchwały postanowiła o
wyborze podmiotu i wysokości dotacji.
W głosowaniu udział brało 5 osób: „za”  wnioskiem – 5.

9) w sprawie sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych organizacjom pozarządowym niezaliczanym do
sektora finansów publicznych,

Komisja wnioskuje aby w § 1 pkt 3 dopisać ppkt c „Radzie” należy rozumieć Radę Miejską w Nowogrodźcu.
Rozdział 2 „Tryb postępowania o udzielanie dotacji” należy ująć w § 3 oraz § 5, § 6, § 4 pkt 3 dopisać „Rada
Miejska w Nowogrodźcu”, która powinna mieć decydujący wpływ na zlecenie realizacji  zadań, rozpatrzenie
wniosków i wyborze podmiotu dotowanego.
W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” wnioskiem – 5.

10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok,
Komisja wnioskuje o wykreślenie z projektu uchwały – II Przesuniecie w planie wydatków kwota 110.000 zł.
W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” wnioskiem – 5.

11) w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/231/04 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2004 r. w
sprawie wydatków budżetu gminy i miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” – 5.

12) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomości (na kwotę 350.000 zł),
Opinia negatywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób: „przeciw” – 5.

13) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomości (na kwotę 229.435 zł),
Opinia negatywna 
W głosowaniu udział brało 5 osób: „przeciw” – 5.

Ad. 3. Sprawy bieżące.

1. Pismo  Dolnośląskiego  Urzędu Wojewódzkiego  we Wrocławiu Wydział  Środowiska i  Rolnictwa z  dnia
01.03.2005 r. w sprawie projektu planu aglomeracji.

Opinia Komisji:
Komisja negatywnie opiniuje projekt planu aglomeracji Nowogrodziec.
Uzasadnienie:
zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych Radzie Miejskiej przedstawiono budowę
jednej oczyszczalni w Nowogrodźcu co zostało też przyjęte w budżecie na 2005 r. 
Wnioskuje  się  o  wykonanie  w pierwszej  kolejności  sieci  wodociągowej  w miejscowościach  przejętych  do
uchwały budżetowej na 2005 r. oraz wymianę istniejącej sieci azbestowej i żeliwnej.
W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” – 5.

2. Wniosek:

1) wydzielić środki w budżecie z Rady Miejskiej na diety dla Sołtysów,
2) wyjaśnić różnicę w kwocie 292 zł z przedstawionej informacji na utrzymanie Rady dział 750 rozdział

75022 § 3030 (115.681 zł),
3) dlaczego  obciążono  Radę  Miejską  rachunkami  niezaakceptowanymi  przez  Przewodniczącą  Rady

Miejskiej, a mianowicie:
- 4000 zł na dożynki w Czernej,
- samochód Renault 1404 km na kwotę 439,14 zł,
- samochód Polonez 582 km kwota 226,71 zł.

3. Komisja wnioskuje o odczytanie powyższej informacji na najbliższej Sesji Rady Miejskiej.
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4. Wnioski z analizy kosztów ogrzewania jednostek organizacyjnych zostaną przedstawione na najbliższym
posiedzeniu Komisji.

Na tym protokół zakończono.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczyła:

             Henryka Pilna                                                                                                 G enowefa Szpila

          Sekretarz Komisji                                                                                         P rzewodnicząca Komisji
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