
Protokół Nr 50/05 z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 23 listopada 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Genowefy Szpili.

Godzina rozpoczęcia – 15:00
Godzina zakończenia – 18:20

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

Nieobecni radni: Bogusław Nowak i Józef Walęga.

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. Sprawy bieżące.

   Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1. Protokół nr 49/05 z dnia 10 listopada 2005 r. przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 3 osoby: „za” przyjęciem – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2. Komisja  przyjęła  informację  w zakresie  wydatkowania środków na utrzymanie zieleni  i  czystości  w
mieście poniesione na dzień 30 września 2005 r. przedłożoną przez Skarbnika GiM Mariannę Ludkiewicz.
Po zapoznaniu się z przedłożoną informacją na oczyszczanie miast i  wsi oraz utrzymanie zieli w miastach i
gminach zaniepokoił Komisję fakt, iż środki wydatkowane są jedynie w części miasta. Zaplanowane 134 tys. zł
przeznacza  się  jedynie  na  miasto,  brak  jest  zlecenia  Burmistrza  do  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i
Mieszkaniowej wykonania jakichkolwiek prac w tym zakresie na terenie gminy tj. w poszczególnych sołectwach.

Wniosek:
W związku z tym, że nie ponosi się żadnych wydatków na „oczyszczanie wsi” oraz „utrzymanie zieleni  na
wsiach”, Komisja wnioskuje o zmniejszenie wydatków w planie budżetu na 2006 r.
W głosowaniu udział brało 3 osoby: „za” wnioskiem – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał.

1) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za”– 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

2) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za”– 3, „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 3 osoby, „za”– 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

4) w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za”– 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

5) w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Godzieszowie,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za”– 3, „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 3 osoby, „za”– 3, „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 3 osoby, „za”– 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

8) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czernej,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za”– 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

Wniosek:
Komisja oczekuje odpowiedzi na wnioski składane na posiedzeniach Komisji.
W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” wnioskiem – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Na tym protokół zakończono.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczyła:

             Henryka Pilna                                                                                                 G enowefa Szpila


