
Protokół nr 16/05
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

w dniu 14 marca 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Henryki Pilnej.

Godz. rozpoczęcia – 15:10
Godz. zakończenia – 19:20

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Pilna Henryka – Przewodnicząca Komisji
2. Zamorski Mariusz – Sekretarz 
3. Bober Piotr
4. Walęga Józef

Nieobecna radna Braszko Małgorzata.

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Promocja gminy w zakresie: walory dla działalności gospodarczej, dla ruchu turystycznego.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Protokół nr 15/05  przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 4 osoby: „za” – 4.

Ad. 2. Temat zreferował Sekretarz GiM Józef Kata na prośbę Burmistrza, który przeprosił Komisję, ze nie może
w niej uczestniczyć z powodu ważnych spraw urzędowych.
Temat opisany jest w przedłożonym materiale, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał.
1) Komisja zapoznała się z pismem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydz. Środowiska i Rolnictwa,

które wpłynęło do Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu w dniu 07.03.2005 r.  dot.  „Propozycji  wyznaczenia
aglomeracji Nowogrodziec i Wykroty w gminie Nowogrodziec”, które to propozycje złożył Urząd Miejski w
N-cu (podpis Burmistrz E. Szczerbień).

2) Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie  zmiany Uchwały nr XIX/155/04 z dnia 16.04.04 r. 

3) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (dz. nr 1357 w obrębie Wykroty),
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby: „za” – 4.

4) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (na rzecz PKP),
W głosowaniu udział brało 4 osoby: „za” – 4.
Opinia pozytywna.

5) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (dz. nr 814/6 poł Gierałtów),
W głosowaniu udział brało 4 osoby: „za” – 4.
Opinia pozytywna.

6) w sprawie dzierżawy działki na okres 8 lat,
W głosowaniu udział brało 4 osoby: „za” – 4.
Opinia pozytywna.

7) 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,



Komisja zapoznała się z treścią przedłożonego materiału.

8) w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz
wartości  punktu  w  tabeli  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników  Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu,

W głosowaniu udział brało 4 osoby: „za” – 2, „przeciw” – 1, „wstrzymujących się” – 1.
Opinia pozytywna.

9) w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005,

Komisja przyjęła do wiadomości.
W głosowaniu udział brało 4 osoby: „za” – 4.

10) w sprawie sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych organizacjom pozarządowym niezaliczanym do
sektora finansów publicznych,

Ilekroć  mowa w projekcie  o  uprawnieniach Burmistrza  należy dodać:  po  uprzednim uzyskaniu opinii  Rady
Miejskiej w Nowogrodźcu.
W głosowaniu udział brało 4 osoby: „za” – 4.

11) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok,
W głosowaniu udział brało 4 osoby: „za” – 3, przeciw” – 1.
Opinia pozytywna.

12) w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/231/04 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2004 r. w
sprawie wydatków budżetu gminy i miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

Komisja  negatywnie opiniuje  projekt  uchwały z  uwagi  na  brak  przedłożenia  Komisji  do  wglądu wniosków
złożonych  w  Urzędzie  Marszałkowskim,  na  które  powołuje  się  w  uzasadnieniu  do  projektu  uchwały
sporządzający projekt.

13) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomości (na kwotę 350.000 zł),
W głosowaniu udział brało 4 osoby: „przeciw” – 4.
Opinia negatywna.

14) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomości (na kwotę 229.435 zł),
W głosowaniu udział brało 4 osoby: „przeciw” – 4.
Opinia negatywna.

15) w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (dz. nr 1352 poł. w Wykrotach),
W głosowaniu udział brało 4 osoby: „za” – 4.
Opinia pozytywna.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

1. Komisja zwróciła się z zapytaniem do Sekretarza GiM, dlaczego Rada nie była informowana o pracach nad
„wyznaczeniem aglomeracji”.

Odpowiedź – nie było takiej konieczności.
2. Komisja zwróciła się z zapytaniem do Sekretarza GiM, czy są odpowiedzi na wnioski złożone w Urzędzie

Marszałkowskim  zawarte  w  załączniku  5a  do  budżetu  na  2005  r.  dot.  wodociągowania  gminy  oraz
oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu i pozostałe.

Sekretarz odpowiedział – nie ma jeszcze decyzji.
3. Komisja zwróciła się z zapytaniem, czy istnieje dokument wiążący obie strony tzn. Gminę Nowogrodziec i

Kamiennogórską  Specjalną  Strefę  Ekonomiczną  zobowiązującą  gminę  do  przeznaczenia  środków  na
budowę infrastruktury w strefie.

Sekretarz odpowiedział, że nie ma takiego dokumentu.
4. Komisja  zapoznała  się  z  pismem  z  dnia  14.03.20054  r.  Pana  A.  Ciemięgi  Radnego  Powiatu

Bolesławieckiego  skierowane  do  Przewodniczącej  Rady  w  sprawie  oceny  wody  w  mieście  i  gminie
Nowogrodziec.

5. Sekretarz poinformował Komisję o wnioskach złożonych na ufundowanie sztandaru dla OSP w Gościszowie
oraz dla Szkoły Podstawowej w Gierałtowie.

Ponadto poinformowano Komisję o przygotowaniach na święto „Kresowiaków”, które odbędzie się w dniach 18
– 19.06.2005 r. oraz przewidywanych kosztach.
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Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz. 19:20 zamknęła posiedzenie. 

          Protokołowała:                                                                                                    Prze wodniczyła:

          Henryka Pilna                                                                                                       He nryka Pilna
                                                                                                                                Przewodnicząca Komisji 
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