
Protokół Nr 49/05 z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 10 listopada 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Genowefy Szpili.

Godzina rozpoczęcia – 14:30
Godzina zakończenia – 16:00

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

Nieobecny radny Bogusław Nowak.

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Informacja  z  wydatkowania  środków  na  utrzymanie  zieleni  i  czystości  w  mieście  i  gminie

Nowogrodziec.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Dokończenie kontroli wydatkowania środków na utrzymanie Straży Miejskiej.
5. Sprawy bieżące.

   Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1. Protokół nr 48/05 z 24 października 2005 r. przyjęto jednogłośnie po dokonaniu poprawki:
„Ad.  1.  Komisja  analizując  przedłożony materiał  w zakresie  wydatkowania  środków na  utrzymanie  Straży
Miejskiej  oraz  po  udzieleniu  dodatkowych informacji  przez  Skarbnika  M.  Ludkiewicz  stwierdza,  iż  środki
pieniężne wydatkowane były właściwie tj. zgodnie z planem.”.
W głosowaniu udział brało 4 osoby: „za” przyjęciem – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2. Na posiedzenie Komisji przybył pracownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Budownictwa Ludwik
Górny wydelegowany przez Sekretarza GiM J. Katę. Po przybyciu na posiedzenie Komisji oświadczył, iż nie jest
przygotowany  do  udzielania  szczegółowych  informacji  gdyż  przed  chwilą  dostał  polecenie  przybycia  na
posiedzenie Komisji.
Podał Komisji jedynie kwoty wydane na:

- utrzymanie zieleni 65 tys. zł
- utrzymanie czystości 69 tys. zł

Dodatkowo przekazał Komisji, że zaplanowane kwoty w budżecie zostały wydatkowane w całości.
W związku z tym, że nie zdążył się przygotować nie potrafił udzielić Komisji odpowiedzi na zadawane pytania.
Wniosek: 
Komisja wnioskuje o przygotowanie informacji z wydatkowania środków na utrzymanie zieleni i czystości w
mieście i gminie Nowogrodziec na następne posiedzenie Komisji.
W głosowaniu udział brało 4 osoby: „za” wnioskiem – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 3. Nie występuje.

Ad. 4. Komisja dokończyła kontrolę wydatkowania środków na utrzymanie Straży Miejskiej, z której sporządziła
protokół i podpisała.

Ad. 5. Nie występuje. 

Na tym protokół zakończono.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczyła:

             Henryka Pilna                                                                                                 G enowefa Szpila




