
Protokół Nr 14/05 z posiedzenia
Komisji ds. Wspierania i Upowszechniania Idei Samorządowej

odbytego w dniu 24 lutego 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Zbigniewa Skwarka.

Godz. rozpoczęcia: 15:10
Godz. zakończenia: 19:10

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Zbigniew Skwarek – Przewodniczący 
2. Anna Rosa – Z-ca Przewodniczącego
3. Henryka Pilna – Sekretarz
4. Maria Wojciechowska
5. Piotr Bober 
6. Genowefa Szpila 
7. Robert Relich 

Temat posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia .
2. Analiza realizacji wniosków Komisji stałych Rady Miejskiej.
3. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie swojej właściwości rzeczowej.
4. Wypracowanie opinii w kwestiach spornych
5. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.
6. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Protokół nie został przepisany z taśmy magnetofonowej.

W  posiedzeniu  uczestniczył  Burmistrz  Nowogrodźca  Edward  Szczerbień  przedkładając  Komisji  pisma  dot.
„Termoel” i Gazowni. Poinformował Komisję o artykule w gazecie wojewódzkiej pt. „zwiewają od Bauera” oraz
o złożonym do FOGRu wniosku na wykonanie drogi o dł. 1200 m w Wykrotach ul. Stawowa. 
Burmistrz wypowiedział się na Komisji, że nie będzie kandydował na następną kadencję. 
Burmistrz  poinformował  również,  ze  będzie  wykonane  oświetlenie  na  ul.  B.  Chrobrego  oraz  dokończenie
wodociągowania  ul.  B.  Chrobrego  i  dalej  do  końca  ulic  przyległych.  Natomiast  nie  będzie  dokończone
oświetlenie ul. Strzeleckiej  i Kaolinowej ponieważ jest to droga wojewódzka i nie wyda na ten cel żadnych
pieniędzy.
Zwrócił też uwagę, że nie będzie przychodził na posiedzenia Komisji po godz. 15:00.
Posiedzenia Komisji Rady zdaniem Burmistrza powinny odbywać się od godz. 7:00 do 15:00.

Ad. 2. Członkowie Komisji będący przewodniczącymi Komisji stałych przedłożyli Burmistrzowi sprawy braku
odpowiedzi  na wnioski  w 2004  r.  Burmistrz  ustosunkował się do  wypowiedzi  i  obiecał  sprawdzić na które
wnioski nie była udzielona odpowiedź i takie uzupełnienie odpowiedzi zostanie dokonane. 

Ad. 5. Wnioski:

1. Komisja wnioskuje do Przewodniczącej Rady Miejskiej o przygotowanie projektu uchwały w sprawie
regulacji płac Burmistrza Nowogrodźca.

W głosowaniu brało udział 7 osób: „za” – 6, „wstrzymujących się” – 1.

2. Komisja  wnioskuje  i  konkretne  i  rzetelne  udzielanie  odpowiedzi  na wnioski  Komisji  stałych Rady
Miejskiej w Nowogrodźcu.

W głosowaniu brało udział 7 osób: „za” – 7.

3. Komisja jest zaniepokojona brakiem odpowiedzi na wiele wniosków Komisji stałych Rady Miejskiej w
Nowogrodźcu,  a  w szczególności  w  tak  ważnych  sprawach  dla  mieszkańców gminy i  miasta  jak
zabezpieczenie w wodę i ciepło.

W głosowaniu brało udział 7 osób: „za” – 7.



4. Komisja wnosi o udostępnienie dokumentów do kontroli dla Komisji Rewizyjnej zgodnie z jej planem
pracy kontroli zatwierdzonym przez Radę Miejską w Nowogrodźcu. Komisja uważa, że jest to łamanie
statutu i ustawy o samorządzie gminnym.

W głosowaniu brało udział 7 osób: „za” – 7.

5. Komisja wnioskuje o 21 – dniowy termin odpowiedzi na wnioski Komisji stałych Rady Miejskiej co
usprawni bieżącą pracę Rady.

W głosowaniu brało udział 7 osób: „za” – 7.

6. Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Nowogrodźca  o  odwołanie  ze  stanowiska  Sekretarza  GiM Pana
Józefa Katę.

       Uzasadnienie wniosku: 
- brak organizacji pracy Urzędu Miejskiego,
- błędy w projektach uchwał przedkładanych Radzie Miejskiej  (uchylane uchwały

przez organy nadzoru),
- brak nadzoru nad przestrzeganiem i terminami odpowiedzi na interpelacje,
- brak organizacji  obsługi Rady Miejskiej  i  Komisji  stałych Rady Miejskiej  – nie

merytoryczne odpowiedzi,
- brak aktualizacji i publikacji w biuletynie informacji publicznej.
- niegospodarność w zarządzaniu środkami budżetowymi (koszty odsetek i egzekucji

komorniczych jednostek budżetowych),
- narażenie na straty finansowe gminy przez forsowanie inicjatywy powołania KPC

„Termoel” sp. z o.o. oraz brak nadzoru nad nią.
W głosowaniu brało udział 7 osób: „za” – 7.

Ad. 6. Sprawy bieżące. 

1) Komisja zapoznała się z przedłożonym przez Burmistrza na Komisji pismem KPC „Termoel” sp. z o.o. w
Nowogrodźcu z dnia 16.02.2005 r. skierowanym do Dyrektora Zakładu Gazowniczego w Zgorzelcu.

2) Komisja  zapoznała  się  z  przedłożonym  przez  Burmistrza  na  Komisji  pismem  wystosowanym  przez
Dyrektora Zakładu Gazowniczego w Zgorzelcu w dniu 22.02.2005 r. w sprawie zapłaty zadłużenia KPC
„Termoel”  sp.  z  o.o.  w  Nowogrodźcu  oraz  ustanowienia  zabezpieczenia  hipotecznego,  które  stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

3) Komisja zapoznała się z przedłożonymi przez Burmistrza na Komisji Aneksami nr 3 (do umów leasingu)z
dnia  26  stycznia  2005  r.,  które  stanowią  załącznik  nr  2  do  niniejszego  protokołu ustalające  nowe
harmonogramy  spłaty  rat  oraz  ustanowienia  zabezpieczeń  hipotecznych  w  postaci  gruntów  w N-cu  i
Wykrotach.

Wobec powyższych informacji Komisja uważa, że Burmistrz jako przedstawiciel Gminy w Spółce „Termoel” nie
informował  Rady  Miejskiej  o  podejmowanych  działaniach  czego  dowodem są  zapisy  aneksu  nr  3  z  dnia
26.01.2005 r. do umów leasingu dot. kotłowni przy ul. 1-go Maja oraz Asnyka w N-cu w sprawie ustanowienia
hipoteki na nieruchomościach na rzecz Bankowego Funduszu Leasingowego w Łodzi, ustanowienia hipoteki na
nieruchomościach na rzecz Zakładu Gazowniczego w Zgorzelcu. 
Komisja  wyraża  dezaprobatę  dla  powyższych  działań   ze  względu  na  brak  informacji  o  toczących  się
negocjacjach.  Rada  Miejska  w  Nowogrodźcu  nie  udzielała  Burmistrzowi  upoważnienia  do  obciążenia
jakiegokolwiek majątku gminy na rzecz wierzycieli.
W głosowaniu brało udział 7 osób: „za” – 7.

4) Przedstawione warunki w ramach „programu poprawy ciepła w gminie Nowogrodziec” przez firmę EkoGas
w Strzelinie w ocenie komisji są nie do zaakceptowania ponieważ:
- Spółka EkoGas nie ponosi ryzyka niepowodzenia „programu poprawy ciepła w gminie Nowogrodziec”,
- nie angażuje własnych środków finansowych,
- wysokość  odszkodowania  dla  firmy  EkoGas  jest  nieproporcjonalna  do  zabezpieczenia  interesów

mniejszościowego udziałowca,
- materiały, „referencje” są w ocenie Komisji niewiarygodne,
- istnieje ryzyko uzależnienia gminy (wszystkich jednostek budżetowych) od jednego dostawcy ciepła.

Do czasu zakończenia postępowania przez prokuraturę Rejonową w Bolesławcu Gmina winna podejmować tylko
niezbędne decyzje.
W głosowaniu brało udział 7 osób: „za” – 7.

2



5) Komisja  zapoznała  się  z  pismem Pani  Zofii  Bokszańskiej  z  dnia  24.02.2005  r.  w sprawie  udzielonej
odpowiedzi przez Burmistrza Nowogrodźca.

6) Komisja zapoznała się z pismem Starosty Bolesławieckiego w sprawie przystąpienia do Spółki Komunalne i
Powiatowe Centrum Zdrowia – Szpital Powiatowy Spółka z o.o. i wniesienia udziałów w kwocie 1.183 tys.
zł.

Na podstawie przedłożonego materiału Komisja zwraca się do Burmistrza o wskazanie źródła finansowania i
przedłożenia stosownego projektu uchwały.
W głosowaniu brało udział 7 osób: „za” – 7.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji o godz. 19:10 zamknął posiedzenie.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczył:

             Henryka Pilna                                                                                               Z bigniew Skwarek

          Sekretarz Komisji                                                                                         P rzewodniczący Komisji
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