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Protokół  Nr 9/08 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miastkowo 

z dnia 17 grudnia 2008 roku. 
 
 
 Posiedzenie komisji odbyło się dnia 17 grudnia 2008 roku w lokalu Urzędu Gminy – 
pokój na 9 w godzinach 800 – 1030. Komisję prowadziła Przewodnicząca Komisji –  
Ewa Rudnicka. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji – 3 osoby. 
 
Członkowie obecni na posiedzeniu: 
1. Ewa Rudnicka  
2. Janina Makowska 
3. Marcin Chojnowski 
- lista obecności w załączeniu. 
 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Skarbnik Gminy - Pelagia Rydel. 
 
Porządek  dzienny   posiedzenia :  
 
1.    Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego. 
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
3.    Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2009 r. 
4.    Zapytania i wolne wnioski. 
    
 
 
PRZEBIEG   POSIEDZENIA : 
 
Ad.1. Przewodnicząca Komisji - Ewa Rudnicka dokonała otwarcia posiedzenia witając 
wszystkich zebranych. Następnie stwierdziła prawomocność posiedzenia i zapoznała 
z porządkiem dziennym, który w głosowaniu jawnym komisja jednogłośnie przyjęła  
do realizacji (za – 3, przeciwnych nie było, wstrzymujących się od głosu nie było). 
 
 
Ad.2. Następnie Przewodnicząca zapoznała wszystkich z protokołem z poprzedniego 
posiedzenia. Do przedstawionego protokołu nie wnoszono żadnych uwag. W związku  
z powyższym przyjęcie protokołu poddano pod głosowanie jawne (za - 3, przeciwnych  
nie było, wstrzymujących się od głosu nie było). Przewodnicząca stwierdziła, że protokół został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
 
Ad.3. Przewodnicząca Komisji poinformował, że materiały dotyczące projektu budżetu 
otrzymali wszyscy członkowie Komisji w związku, z czym przystąpiono do szczegółowej 
analizy. Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały budżetowej na 2009 rok. Wyjaśniła,  
że plan budżetu gminy po stronie dochodów opracowany został na podstawie przewidywanych 
dochodów, jakie osiągniemy w 2008 r. i wskaźników Ministerstwa Finansów do budżetu  
na 2009 r. Dochody budżetu gminy planowane są na kwotę 11.834.472 zł, natomiast wydatki 
zamkną się kwotą 13.184.472 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.350.000 zł zostanie 
pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Na zadania inwestycyjne w 2009 
roku proponuje się przeznaczyć kwotę 2.810.000 zł. 
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 Członek Komisji Marcin Chojnowski zapytał czy ze środków przeznaczonych w dziale 
kultura fizyczna i sport można opłacić sędziów w rozgrywkach meczowych. 
 Skarbnik wyjaśniła, że nie widzi przeszkód, jeżeli będą środki. 
 Przewodnicząca Komisji zapytała, na co zabezpieczona jest kwota 70.000 zł w planie 
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 Skarbnik wyjaśniła, że zaplanowana kwota ma być przeznaczona na utworzenie  
i zagospodarowanie terenów zieleni i zakrzywień oraz parków przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w celu stworzenia miejsc odpoczynku oraz przy Urzędzie Gminy celem podniesienia estetyki 
otoczenia tych instytucji. 
 Więcej pytań nie zgłaszano. Komisja, po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wniosła 
uwag. Następnie Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek w sprawie 
pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały pod obrady sesji. W głosowaniu wzięło udział 3 
członków Komisji. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 3 członków 
Komisji, przeciwnych nie było, wstrzymujących się od głosu nie było. Przewodnicząca 
stwierdziła, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały pod obrady 
sesji. 
 
 
Ad.4. W punkcie zapytania i wolne wnioski Skarbnik Gminy poddała pod rozwagę Komisji 
następujące tematy: 
 
- podanie Rady Parafialnej w sprawie dofinansowania budowy sieci wodociągowej oraz 
parkingu przy cmentarzu w Miastkowie. 

Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym dofinansowanie jest 
możliwe w ramach realizacji zadań własnych - poprawa infrastruktury, tj. budowa sieci 
wodociągowej. Natomiast budowa parkingu nie jest zadaniem własnym gminy i nie można 
dofinansować tego zadania. Jednocześnie poinformowała, że Urząd Miasta Łomża posiada 
opracowany projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę sieci wodociągowej  
do wysypiska śmieci. Sieć będzie przebiegała w drodze przy cmentarzu, lecz nie wiadomo, 
kiedy Miasto będzie realizować tę inwestycje. W przypadku budowy sieci wodociągowej  
w najbliższym czasie przez Miasto Łomża można byłoby dokonać podłączenia do wodociągu 

Komisja proponuje w tej sprawie skontaktować się z Miastem Łomża w celu uzyskania 
informacji o terminie rozpoczęcia robót.  

Komisja przychyla się do udzielenia pomocy zgodnie z przepisami prawa.  
Za pozytywną opinią w przedmiotowej sprawie glosowało 3 członków Komisji, przeciwnych 
nie było, wstrzymujących się od głosu nie było. 

 
- Skarbnik poinformowała Komisję, że Pani Wójt poprosiła o przeanalizowanie propozycji 
dotyczącej zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 mln na modernizację dróg na terenie gminy. 
Chodzi o asfaltowanie wszystkich dróg. W przypadku podjęcia pozytywnej opinii w tej sprawie 
zmiany w budżecie należałoby wprowadzić w trakcie roku. 
 Komisja negatywnie opiniuje zamiar zaciągnięcia kredytu, ponieważ za 1 mln niewiele 
dróg zostanie zrobionych. 

 
- Skarbnik przekazała prośbę Wójta w sprawie zastanowienia się na najbliższą sesję nad 
tematem sprzedaży części działki wraz z budynkiem gospodarczym – jest to działka, na której 
usytuowana jest Lecznica Zwierząt w Miastkowie. 
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- Przewodnicząca przedstawiła plan pracy Komisji na 2009 r. Do przedstawionego planu nie 
zgłaszano innych propozycji. Komisja jednogłośnie zaakceptowała proponowany plan pracy  
na 2009 rok (za było 3 członków Komisji, przeciwnych nie było, wstrzymujących się od głosu 
nie było). Komisja przedłoży swój plan pracy Radzie Gminy. Plan pracy komisji na 2009 rok  
w załączeniu. 
 

W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku dziennego 
Przewodnicząca zamknęła posiedzenie komisji. 

 
 

Protokołowała: 
 
Barbara Kalinowska 
 
                   Przewodniczący Komisji 
 
                  Ewa Rudnicka 
Członkowie Komisji: 
 
1.Janina Małkowska      - ......................................... 
 
2. Marcin Chojnowski   - …………………………. 


