
Protokół nr 13/05          
z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska

z dnia 23 lutego 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Piotra Bober.

Godzina rozpoczęcia: 13:00
Godzina zakończenia: 15:30

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Piotr Bober – Przewodniczący
2. Ludwik Gałka  - Z-ca Przewodniczącego
3. Anna Rosa – Sekretarz
4. Kazimierz Lewkowski (spóźniony godz. 13:10)
5. Zbigniew Mitera
6. Mariusz Zamorski

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Burmistrz Nowogrodźca Edward Szczerbień
2. Prezes „Hydro-Tech” Kazimierz Kuchmistrz

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Analiza bieżącego dostarczania wody do gospodarstw domowych, w których występuje spadek wód

gruntowych.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1.  Protokół nr 12/04 z dnia 27.01.2005 r. przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” – 5 (spóźniony radny K. Lewkowski).

Ad. 2. Prezes „Hydro-Tech” K. Kuchmistrz poinformował, że obecnie jest mniejsze zapotrzebowanie na wodę,
odbiór jest w granicach 20 gospodarstw. Do chwili obecnej z wody skorzystały 94 gospodarstwa, największa
ilość wody odebranej wynosi 39.470 litrów, a najmniejsza 15 litrów. Woda wożona jest cztery razy w tygodniu i
odbywa się płynnie ponieważ odbiorcy stosują się do godzin dostaw i na czas przygotowują pojemniki na wodę. 
Szczegółowy wykaz pobierających wodę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ilość pobranej wody przez odbiorców w Gireałtowie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Koszty za dowóz wody na podstawie umowy z Burmistrzem ponosi gmina. Na 2005 r. została podpisana umowa
na kwotę 24.112 zł netto, natomiast mieszkańcy nie ponoszą kosztów za wodę.
Ponadto  Prezes  „Hydro-Tech”  poinformował  Komisję,  że  Spółka  nie  przejmowała  przepompowni  pod
zarządzanie. Natomiast demontaż urządzeń, które tam się znajdowały nastąpił po zleceniu przez Urząd Miejski,
którego dokonała Spółka.

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał:

1) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości  (dz. nr 1357) - opinia pozytywna
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6. 

2) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości ( na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w
Warszawie- w obrębie  Zebrzydowa i obrębie Kierżno) - opinia pozytywna.

W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6. 

3) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (dz. nr 814/6 o pow.0,12 ha) w obrębie Gierałtów
- opinia pozytywna.

W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6. 

4) w sprawie dzierżawy działki na okres 8 lat ( dz. nr 401) w Nowogrodźcu obręb 4 - opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6. 



5) w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz szczegółowe warunki  obliczania i 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 6 osób: „za” – 6. 

Ad. 4. Sprawy bieżące.
1) Burmistrz  poinformował Komisję  o  rozmowach z  firmą Pana  Niebieszczańskiego,  który zajmuje się  na

terenie Bolesławca odbiorem śmieci.
 Poprosił dyrektora firmy o pomoc aby na terenie gminy Nowogrodziec jak najszybciej zaczęła funkcjonować
segregacja  odpadów  u  źródła  nieczystości  oraz  zaproponował  współpracę  gminy  z  uwzględnieniem
wypożyczenia  samochodu  śmieciarki  i  przejęcie  pracowników,  którzy  obecnie  pracują  na  stanowiskach
związanych  z  odbiorem  śmieci.  Odbiór  odpadów  oraz  składowanie  odeszłoby  od  obowiązków  Zakładu
Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  N-cu.  Wysypisko  komunalne  w  Nowogrodźcu  -  obecnie  jest
przygotowywany projekt  zamknięcia docelowo do 2009 r.  Burmistrz  poinformował o  złożonym wniosku do
FOGR-u  na  dofinansowanie  budowy drogi  przy  ul.  Stawowej  w Wykrotach  oraz  o  wnioskach  na  budowę
wodociągu  i  modernizację  oczyszczalni  ścieków  w  Nowogrodźcu,  na  który  w  dalszym  ciągu  nie  mamy
odpowiedzi,  a  znajduje  się  on  w Ministerstwie Gospodarki.  Również nie  wiadomo czy pozytywnie zostaną
rozpatrzone pozostałe wnioski tj. budowa wodociągu w Kierżnie, Milikowie i Gościszowie.

2) Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wnioski z dnia 27.01.2005 r.

3) Komisja ponawia wnioski nr 3 i 4 z posiedzenia w dniu 27.01.2005 r. o treści:
3. Wyjaśnić  na  najbliższej  sesji  Rady  Miejskiej  wraz  z  podaniem  przyczyn  obecnego  stanu  całej

przepompowni.
4. Wyciągnąć konsekwencje w stosunku do Zarządu Hydro – Tech za dopuszczenie do dewastacji mienia

gminy.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” wnioskiem  – 6. 

4) Komisja przyjęła do wiadomości pismo znak RB-Dr-5540-1/05 z dnia 07.02.2005 r. skierowane do Starosty
Powiatu  Bolesławieckiego  przez  Burmistrza  Nowogrodźca  w sprawie  wykonania  ścinki  pobocza  drogi
powiatowej nr 2274D oraz 2279D w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

5) Komisja  przyjęła  do  wiadomości  pismo Pani  Zofii  Bokszańskiej  skierowane do  Burmistrza  oraz  pismo
skierowane do Przewodniczącej Rady Miejskiej w sprawie zamknięcia składowiska odpadów.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji o godz. 15:30 zamknął posiedzenie. 

       Protokołowała:                                                                                                       Przewodniczył:

         Anna Rosa                                                                                                               Piotr Bober

    Sekretarz Komisji                                                                                              Przewodniczący Komisji 


