
Protokół nr 22/05
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

w dniu 21 listopada 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Henryki Pilnej.

Godz. rozpoczęcia – 15:30
Godz. zakończenia – 16:45

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Pilna Henryka – Przewodnicząca Komisji
2. Braszko Małgorzata – Z-ca Przewodniczącej
3. Zamorski Mariusz – Sekretarz 
4. Bober Piotr

Nieobecny Walęga Józef

Ponadto w posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa.

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Analiza wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w podziale na rodzaje tych wydatków.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Komisja przyjęła protokół nr 20/05 i 21/05 z posiedzeń Komisji.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” przyjęciem – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad.  2. Analizę  wydatków w formie  pisemnej  (wydruki komputerowe) przedłożyła  Skarbnik GiM Marianna
Ludkiewicz, wykonanie wg. stanu na dzień 30.09.2005 r.

Komisja analizując przedłożony materiał stwierdza co następuje:
Uchwałą  nr  XXVIII/238/05  Rady  Miejskiej  z  dnia  21.012005  r.  w  sprawie  budżetu  gminy  i  miasta
Nowogrodziec na 2005 r. uchwalono wydatki na utrzymanie:
Urzędu Miejskiego ogółem kwota 2.412.096 zł, w tym wydatki bieżące kwota 2.311.296 zł, wydatki majątkowe
kwota 10.800 zł. 
W wydatkach bieżących wydzielono kwoty z przeznaczeniem na: 
wynagrodzenie osobowe kwota 1.447.629 zł
wynagrodzenie bezosobowe kwota 33.600 zł
pochodne wynagrodzeń 293.681 zł
pozostałe wydatki 536.386 zł
Na przestrzeni roku 2005 zwiększono planowane wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego do kwoty ogółem
2.434.030 zł tj. o 21.934 zł.
Na kwotę 21.934 zł złożyły się zmniejszenia lub zwiększenia planowanych wydatków na 2005 r. w rozdziałach:
1) 75023 – 4040 „dodatkowe wynagrodz. roczne” – na planowaną kwotę 85.258 zł zmniejszono plan do kwoty

80.058 zł tj. o 5.200 zł,
2) 75023 – 4140 „składki na PFRON” – na planowaną kwotę 9.500 zł zwiększono plan do 14.700 zł tj. o 5.200

zł,
3) 75023 – 4270 „zakup usług remontowych” – na planowaną kwotę 17.600 zł zwiększono plan do kwoty

40.000 zł tj. o 22.400 zł,
4) 75023 – 4300 „zakup usług pozostałych” – na planowaną kwotę 219.462 zł zmniejszono plan do kwoty

217.496 zł tj. o kwotę 1.966 zł,
5) 75023 – 4430 „różne opłaty i składki” – na planowaną kwotę 47.624 zł zwiększono plan do kwoty 49.124 zł

tj. o kwotę 1.500 zł.

Komisja  odnosząc  się  do  wykonania  wydatków za  okres  9  miesięcy  2005  r.  zgodnie  z  przedłożonym
materiałem, z którego wynika, że wydatki na utrzymanie Urzędu Miejskiego wykonano w kwocie 1.708.717,52
zł co stanowi 70,20% planowanych wydatków po zmianach w budżecie. Zwróciła szczególnie uwagę na takie
rozdziały:



- 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 80.058,00 zł  wykonane w 100% (oznacza to nie
zaleganie z zobowiązaniami wobec pracowników),

- 4170 wynagrodzenia na umowy zlecenia w tym wynagrodzenia radców prawnych na planowaną kwotę
33.600,00 zł wydatkowano 30.508,00 zł tj. 90,80%,

- 3020 świadczenia na rzecz osób fizycznych – na planowaną kwotę 12.800 zł, w tym odzież ochronna
1.200  zł,  okulary  6.000  zł,  środki  dla  pracowników 5.600  zł  (herbata  itp.),  wydatkowano  kwotę
8.317,72 zł co stanowi 64,98% planowanej kwoty,

- 4280 zakup usług zdrowotnych, na planowaną kwotę 3.000 zł wydatkowano kwotę 1.286 zł, co stanowi
42,87% planowanej kwoty,

- 4430 różne opłaty i składki – na planowaną kwotę 49.124 zł wydatkowano 19.564,23 zł tj. 39,83%
planowanej kwoty; planowane wydatki dotyczyły m.in. ubezpieczeń majątkowych, opłat za użytkowanie
oprogramowania, opłat za system zarządzania ISO, opłat za certyfikat ISO,

- 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – planowano 100.800 zł wykonano 36.359,88 zł tj. 36,7%

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał.

1) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
Uwaga do poz. 9 „pozostałe grunty” stawka 0,12/m2.
Komisja prosi o wyjaśnienie jakich gruntów dotyczy.
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za”– 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

2) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za”– 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

3) w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2006 rok,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za”– 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

4) w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za”– 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

5) w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Godzieszowie,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za”– 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

6) w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Nowogrodźcu,

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

7) w sprawie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  wykonywanie bankowej
obsługi budżetu gminy i miasta Nowogrodziec,

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

8) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czernej,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za”– 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

Komisja otrzymała prośbę w formie pisemnej,  która stanowi załącznik do niniejszego protokołu, od Skarbnika
GiM M. Ludkiewicz o wyrażenie zgody na zakup ze środków Rady ozdób choinkowych za kwotę 1.000 zł.
Komisja wyraziła pozytywną opinię o wydatkowaniu środków.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz.16:45 zamknęła posiedzenie. 

          Protokołowała:                                                                                                    Prze wodniczyła:

          Henryka Pilna                                                                                                       He nryka Pilna
                                                                                                                                Przewodnicząca Komisji 


