
Protokół Nr 51/05 z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniach 15 i 28 grudnia 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Genowefy Szpili.

Godzina rozpoczęcia I cz. – 14:30
Godzina zakończenia I cz. – 19:00

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 projektu budżetu na 2006 r.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

   Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1. Protokół nr 50/05 z dnia 23 listopada 2005 r. przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 4 osoby: „za” przyjęciem – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2. Komisja przedłoży wnioski w dniu 28.12.2005 r. 

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał.

1) w sprawie przyjęcia „Planu urządzeniowo – rolnego Gminy Nowogrodziec”,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.

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” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.

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” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

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 zatwierdzenia planów pracy Komisji  stałych Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu na
2006 r. 

10) 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.

11) 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,

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

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

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

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

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

14) 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.

15) 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,

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

16) 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.

17) 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,

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

Ad. 4. Sprawy bieżące.

1. Komisja zapoznała się:
1) z  pismem Radny  Miejskiej  skierowane  do  Prokuratury  Rejonowej  w  Bolesławcu  dot.  doniesienie

popełnienia przestępstwa popełnionego przez Pana Kazimierza Górę (pismo z dnia 07.12.2005 r.),
2) z  pismem  Rady  Miejskiej  z  dnia  05.12.2005  r.  skierowane  do  Biura  Poselskiego  Posła  Janusza

Dobrosza w sprawie Pana K. Góry,
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3) z pismem Burmistrza Nowogrodźca do wiadomości Rady Miejskiej dot. pisma Pana Piotra Torby zm.
Milików 184 z dnia 08.11.2005 r. skierowane do Rady Miejskiej oraz pismo Przewodniczącej Rady z
12.12.2005 r. jako odpowiedź na pismo Burmistrza,

4) z Uchwałą nr  I-226/2005 z dnia 06.12.2005 r. Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu,
5) z pismem wydawnictwa Helion S.A. z dnia 14.11.2005 r.,
6) z  pismem Szkoły Podstawowej  w Nowogrodźcu  z  dnia  28.11.2005  r.  skierowanym do  Burmistrza

Nowogrodźca dot. zmiany organizacji  pracy Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu w roku szkolnym
2006/2007,

7) z pismem mieszkańców budynku Rynek 1 – 5 z dnia 22.11.2005 r. do Dyrektora ZGKiM N-c.

2. Plan pracy Komisji na 2006 rok:

Styczeń
1. Kontrola w zakresie przeprowadzonych przetargów w 2005 r.
2. Informacja w sprawie Spółki KPC „TERMOEL” w Nowogrodźcu.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

Luty
1. Kontrola w zakresie wydatkowania środków na utrzymanie boisk na terenie miasta i gminy Nowogrodziec.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.

Marzec
1. Analiza realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej za 2005 r.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.

Kwiecień
1. Analiza  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  za  2005  r.  wraz  ze  sporządzeniem  wniosku  w  sprawie

absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.

Maj
1. Informacja w sprawie ciepłownictwa w mieście Nowogrodziec.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.

Czerwiec
1. Kontrola w zakresie realizacji gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.

Sierpień
1. Informacja w zakresie wodociągowania gminy Nowogrodziec.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.

Wrzesień
1. Kontrola w zakresie prowadzonych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2006 r.
2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

Październik
1. Kontrola w zakresie wydatków na utrzymanie Rady Miejskiej.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.
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Listopad
1. Informacja w zakresie wydatkowania środków na utrzymanie dróg.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.

Grudzień
1. Opiniowanie projektu budżetu na 2007 r.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.

Wniosek:

Komisja  wnioskuje o  rozwiązanie Spółki  „HYDRO-TECH” w Nowogrodźcu i  przyłączenie wodociągów do
zakładu budżetowego ZGKiM w Nowogrodźcu.
W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” wnioskiem – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Za zgodą Przewodniczącej Komisji radny Józef Walęga opuścił posiedzenie (godz. 18:00).

Dalszy ciąg posiedzenia dnia 28.12. 2005 r. godz. 16:00.

II cz. posiedzenia - 28.12. 2005 r. godz. 16:00
Nieobecny radny Józef Walęga.

Ad. 2. Opiniowanie projektu budżetu.

Wnioski Komisji:

1) na  organizację  imprez  kulturalnych  zmniejszyć  o  kwotę  46.120  zł  –  pozostawić  kwotę  10.000  zł  na
organizację gminnych dożynek w Parzycach,

2) wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej zmniejszyć o kwotę 30.000 zł,
3) zmniejszyć wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu 50.000 zł,
4) zmniejszyć wydatki na promocję gminy o kwotę 10.000 zł,
5) zmniejszyć wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej o kwotę 10.000 zł,
6) zmniejszyć wydatki na bieżące utrzymanie w mieście i gminie o kwotę 15.000 zł ,
7) zmniejszyć wydatki na bieżące utrzymanie zieleni w mieście i gminie o kwotę 15.000 zł,
8) udziały w spółkach zmniejszyć o 50.000 zł,
9) wydatki na remont świetlicy w Wykrotach zmniejszyć o kwotę 60.000 zł,
10) zmniejszyć dotację dla ZGKiM o kwotę 40.000 zł,
11) zmniejszyć dla organizacji pożytku publicznego o kwotę 11.000 zł.
W głosowaniu udział brało 4 osoby: „za”– 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Dokonane zmniejszenia w wydatkach na kwotę 337.120 zł przeznaczyć na:
1) oświetlenie dróg - ul. B. Chrobrego, Kaolinowa w Nowogrodźcu, 22 lipca w Wykrotach – 100.000 zł,
2) Ochotnicze Straże Pożarne – dokończenie remontu w Godzieszowie – 25.000 zł,
3) wymiana wszystkich okien w budynku Szkoły Podstawowej w Wykrotach – 45.000 zł,
4) budowa domu przedpogrzebowego w Czernej – 5.000 zł,
5) boisko w Nowej Wsi – 12.120 zł,
6) budowa chodnika ul. Strzelecka w Nowogrodźcu – 50.000 zł,
7) transport  i  łączność  –  przebudowa drogi  w Godzieszowie od  posesji  Górskich  do  Guzowskich oraz  w

Gościszowie na wysokości posesji Siembida - Wolak – 100.000 zł,

1. Komisja  wnioskuje o dokonanie zapisu do Ad. 3 pkt1 b,  dla Centrum Kultury ppkt 11 remont świetlic
„Wykonanie zabezpieczenia  wejścia  bocznego (bramy) do  świetlicy wiejskiej  w Gościszowie w ramach
środków wykazanych w projekcie budżetu.

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

2. Komisja  wnioskuje o wydzielenie środków w projekcie budżetu „bieżące utrzymanie dróg” na transport
tłucznia pozyskanego z PKP na remonty dróg na terenie gminy.
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W głosowaniu udział brało 4 osoby: „za”– 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

3. W wydatkach na utrzymanie Rady Miejskiej wydzielić osobno kwoty na utrzymanie sołtysów.
W głosowaniu udział brało 4 osoby: „za”– 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

4. Komisja wnioskuje o wykonanie załącznika do projektu budżetu określającego wysokość dofinansowania
dla poszczególnych stowarzyszeń.

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

5. Wykreślić § 10 w projekcie uchwały budżetu pkt 4 „zaciąganie zobowiązań w wys. do 500.000 zł w zakresie
inwestycji ponad kwoty określone w budżecie”.

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

Na tym protokół zakończono (godz. 17:30).

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczyła:

             Henryka Pilna                                                                                                 G enowefa Szpila
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