
Protokół nr 23/05
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

w dniu 19 grudnia 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Henryki Pilnej.

Godz. rozpoczęcia – 15:20
Godz. zakończenia – 17:40

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

Ponadto w posiedzeniu udział wzięła Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz.

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Opiniowanie projektu budżetu na 2006 r.
3. Opracowanie planu pracy na 2006 r.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Komisja przyjęła protokół nr 22/05 z posiedzenia  Komisji w dniu 21 listopada 2005 r.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” przyjęciem – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2. Komisja zapoznała się z projektem budżetu na 2006 rok. 
Na pytania członków komisji wyjaśnień udzielała Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz.
Komisja dokonała propozycji zmian w projekcie budżetu na 2006 r., które przedstawia we wnioskach.

Wnioski zmian w projekcie budżetu na 2006 rok:

1. Zmniejszenie wydatków na organizację imprez kulturalnych: z planowanej kwoty 56.120 zł pozostawić
kwotę 26.120 zł z przeznaczeniem na dożynki gminne w Parzycach.

W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

2. Remont  świetlic  kwota  40.000  zł  –  określić  na  remont,  których świetlic  oraz  jakie  kwoty zostaną
przeznaczone na wymienione świetlice (zakres robót).

W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

3. Bieżące utrzymanie stadionu i boisk kwota 40.500 zł – wydzielić z kwoty 40.500 zł na poszczególne
boiska na terenie miasta i gminy Nowogrodziec.

W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

4. Dotacja celowa kwota 279.500 zł – określić jakie kwoty (w jakiej wysokości) otrzymają poszczególne
stowarzyszenia.

W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

5. Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej 140.000 zł - zmniejszyć do kwoty 120.000 zł.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

6. Rozdzielić planowane wydatki na Radę Miejską i osobno na utrzymanie sołtysów.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

7. Bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego kwota 578.290 zł - zmniejszyć wydatki do kwoty 550.000 zł.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.



8. Pozostała działalność 74.539 zł – zmniejszyć wydatki do kwoty 64.539 zł.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

9. Straż Miejska 40.296 zł – zmniejszyć wydatki do kwoty 30.296 zł.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

10. § 10 projektu budżetu na 2006 r. wykreślić pkt 4 „zaciąganie zobowiązań w wysokości do 500.000 zł w
zakresie inwestycji ponad kwoty określone w budżecie”.

W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

11. Przeznaczyć kwotę 5.000 zł na dom przedpogrzebowy w Czernej.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

12. Przeznaczyć kwotę 10.000  zł  jako dofinansowanie wykonania chodnika przy drodze powiatowej ul.
Kolejowa w Nowogrodźcu.

W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

13. Przeznaczyć kwotę 83.290 zł na realizację wykonania oświetlenia ul. B.Chrobrego, ul. Kaolinowa w
Nowogrodźcu, ul. 22 lipca w Wykrotach (w projekcie budżetu na 2005 r. dział 900 rozdz. 6050).

W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 3. Plan pracy Komisji na 2006 r. 

Styczeń 
1. Ocena działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu za 2005 r.

- gospodarka zasobami komunalnymi,
- zarządzanie cmentarzami.

2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.

Luty 
1. Analiza działalności Spółki HYDRO-TECH - oczyszczalnia ścieków.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.

Marzec
1. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w gminie za 2005 r. i I-II 2006 r. 
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.

Kwiecień
1. Opiniowanie wykonania budżetu za rok 2005.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.

Maj
1. Ocena realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy Nowogrodziec.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.

Czerwiec
1. Ocena działalności Straży Miejskiej za 2005 rok – zasadność utrzymania.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.

Lipiec
1. Analiza wykonania wniosków Komisji za rok 2005 i I półrocze 2006 r.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.

Wrzesień
1. Planowanie przestrzenne – analiza wykonania inwestycji drogowych, oświetlenia, chodniki, woda i

inne za 2005 r. i w 2006 r.
2. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

Październik
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1. Analiza działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu – jako operator
ciepłowni (koszty – dochody).

2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.

Listopad
1. Analiza wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.

Grudzień
1. Opiniowanie projektu budżetu na 2007 rok.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2007 rok.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 4. Opiniowanie projektów uchwał:

1) w sprawie przyjęcia „Planu urządzeniowo – rolnego Gminy Nowogrodziec”,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

2) w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowogrodziec na
lata 2005 – 2012 wraz z Planem Gospodarki Odpadami”,

Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

3) w sprawie przyjęcia darowizny,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

4) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

5) w  sprawie  zasad  korzystania  ze  świetlic  wiejskich  stanowiących  własność  Gminy
Nowogrodziec,

Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

6) w sprawie wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy i Miasta Nowogrodziec,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

7) sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  zespołu
produkcyjnego „Za torami” w obrębie Wykroty gmina Nowogrodziec,

Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 4 „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.

8) w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego terenu górniczego „Maria III-I” oraz dawnego obszaru górniczego „Maria III”
w gminie Nowogrodziec,

Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

9) w sprawie wydatków budżetu gminy i miasta, które w 2005 roku nie wygasają z upływem roku
budżetowego,

Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

10) w sprawie zmian w Uchwale nr  III/23/02  Rady Gminy i  Miasta  Nowogrodziec  z  dnia  30
grudnia 2002 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne,
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Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

11) w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami
pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  uprawnionymi  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego na 2006 r.,

Brak opinii. 
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 0, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 5.

12) w  sprawie  przyjęcia  „Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych na rok 2006”,

Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

13) w prawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006”,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

14) w sprawie  zmiany uchwały nr  XXXIX/300/05  Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu  z  dnia  07
października 2005 r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Nowogrodźcu,

Brak opinii.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 0, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 5.

15) w sprawie  zmiany Uchwały nr  IX/91/03  Rady  Gminy i  Miasta  Nowogrodziec  z  dnia  26
sierpnia 2003 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerstwa miast kaolinu,

Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

16) 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,

Brak opinii.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 0, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 5.

Ad. 5. Komisja zapoznała się z przedłożonym przez Przewodniczącą Rady Miejskiej materiałem.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz. 17:40 zamknęła posiedzenie. 

          Protokołowała:                                                                                                    Prze wodniczyła:

          Henryka Pilna                                                                                                       He nryka Pilna
                                                                                                                                Przewodnicząca Komisji 
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