
Protokół Nr 43/05 z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 31 maja 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Genowefy Szpili.

Godzina rozpoczęcia – 14:30
Godzina zakończenia – 19:00

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Genowefa Szpila – Przewodnicząca
2. Elżbieta Kata – Z-ca Przewodniczącej
3. Henryka Pilna – Sekretarz
4. Bogusław Nowak – Członek (spóźniony – przybył o godz. 15:15).
5. Józef Walęga – Członek (wyjście o godz. 18:30)

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Prezes Spółki „HYDRO-TECH” Kazimierz Kuchmistrz
2. Sekretarz GiM Józef Kata

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Informacja z działalności Spółek z udziałem kapitałowym gminy za rok 2004.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

   Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1. Komisja przyjęła zaległe protokoły z ostatnich posiedzeń.
W głosowaniu udział brały 4 osoby: „za” przyjęciem – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2. Informacja z działalności Spółek.

1) Informację pisemną z działalności Spółki „HYDRO-TECH” w Nowogrodźcu, stanowiącą załącznik nr 1  do
niniejszego protokołu  złożył jej Prezes Kazimierz Kuchmistrz.
Ponadto uzupełnił ją odpowiadając na zapytania członków Komisji o wysokości długu Spółki „Termoel” wobec
„Hydro-Tech”. Dług wynosi 60 tys. zł za pobraną wodę. Przeze K. Kuchmistrz ma zamiar skierowanie sprawy na
drogę sądową z uwagi na zbliżający się okres przedawnienia niektórych należności.
2)  Informację  z  działalności  Spółki  „Termoel”  w Nowogrodźcu,  stanowiącą  załącznik  nr  2  do  niniejszego
protokołu  złożył na piśmie Prezes Tadeusz Iwanowski.
3) Informację o Spółdzielni „Łużycki Rynek Giełda Rolno – Towarowa” przesłała dla Burmistrza Karkonoska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dnia 31.05.2005 r. 
Jak z informacji wynika Giełda Rolno Towarowa jest w likwidacji. Udziały wniesione do w/w Spółdzielni przez
Urząd GiM w kwocie 11.000,00 zł na podstawie deklaracji przystąpienia 20.03.1996 r. poprzedzono Uchwałą
Rady GiM nr XVI/156/96 z dnia 10 lutego 1996 r.
4) Sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze za 2004 r.
przedłożono Komisji w Formie pisemnej.
5) Działalność Spółki Business Park Nowogrodziec przedłożono Komisji w formie pisemnej. Gmina nie wpłaciła
udziałów. 

Omówienia i  uzupełnienia  informacji  o  spółkach,  w których Gmina Nowogrodziec  posiada udziały dokonał
Sekretarz GiM Józef Kata.

Przedstawione  pisemne  sprawozdanie  z  działalności  Spółki  KPC „Termoel”  za  2004  r.  wskazuje  na  coraz
większe zadłużenie się Spółki. Jak wynika z przedłożonego materiału Spółka natychmiast potrzebuje 600 tys. zł
na spłatę zaległych zobowiązań. Spółka nie jest w stanie funkcjonować bez zwiększenia udziałów przez Gminę,
te z kolei są przeznaczone na pokrywanie zadłużenia Spółki.
W związku z powyższym Komisja wnioskuje do Burmistrza pełniącego nadzór właścicielski nad Spółką KPC
„Termoel” o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu zahamowanie pogarszającej się sytuacji finansowej
Spółki.



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

W związku z przedłożonymi informacjami w sprawie zaległości ZGKiM wobec Spółki „Termoel” w znaczącej
kwocie Komisja wnioskuje o złożenie informacji na następnej sesji Rady Miejskiej „z jakich powodów ZGKiM
w Nowogrodźcu nie reguluje na bieżąco zobowiązań za zakupione ciepło od Spółki „Termoel”.
W głosowaniu udział brały 4 osoby: „za” wnioskiem  – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

W związku z przedstawionym przez Sekretarza GiM stanowiskiem w sprawie działalności spółek, w których
Gmina jest  udziałowcem i  wskazaniem na to,  że  Rada Miejska  nie  ma żadnych kompetencji  dla  uzyskania
informacji  bezpośrednio  od spółek z  ich działalności,  Komisja  wnioskuje do  Rady Miejskiej  aby Burmistrz
prawomocnie pełniący nadzór właścicielski nad spółkami przedstawiał na każdej Sesji Rady Miejskiej krótkie
sprawozdania z działalności spółek.
W głosowaniu udział brały 4 osoby: „za” wnioskiem  – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał:

1) w  sprawie  upoważnienia  Burmistrza  Nowogrodźca  do  zaciągnięcia  zobowiązania  wekslowego  z
przeznaczeniem na realizacje zadań bieżących gminy.

Komisja wstrzymuje się od głosowania do czasu wyjaśnienia przez Burmistrza Nowogrodźca „o jakie bieżące
wydatki chodzi”.
W głosowaniu udział brały 4 osoby: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

2) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy i miasta,
Opinia negatywna.
W głosowaniu udział brały 4 osoby: „za” – 0, „przeciw” – 4, „wstrzymujących się” – 0.

3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowogrodziec (obręb Nowogrodziec III),

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

4) w  sprawie  uchylenia  Uchwały  nr  XXX/252/05  z  dnia  30  marca  2005  r.  w  sprawie  uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację kolei w obrębie wsi:
Zebrzydowa, Nowa Wieś, Czerna i Kierżno,

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

5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację
kolei w obrębie wsi: Zebrzydowa, Nowa Wieś, Czerna i Kierżno,

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

6) w sprawie nabycia nieruchomości (dz. nr 111 poł. w Nowej Wsi),
Opinia negatywna. 
W głosowaniu udział brały 4 osoby: „za” – , „przeciw” – 4, „wstrzymujących się” – 0.
Uzasadnienie: Komisja nie posiada informacji na temat wyceny działki, kosztów jej zakupu.

7) w sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  i  wartości  jednego  punktu  w  tabeli  wynagrodzeń
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu,

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

8) w sprawie zamiany nieruchomości (dz. nr 417/14 na dz. nr 417/11 poł. w Milikowie),
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brały 4 osoby: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

9) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego (Gościszów),
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brały 4 osoby: „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.

10) w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego (Gościszów),
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Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brały 4 osoby: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

11) w sprawie nabycia nieruchomości (dz. nr 438 poł. w Zebrzydowej),
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brały 4 osoby: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

12) w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
górniczego Zebrzydowa w obrębie Czerna gmina Nowogrodziec,

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

13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowogrodziec  (obręb Nowogrodziec I),

Komisja wnioskuje o przedłożenie oferty kupna działki nr 106 przez Zakład „SURMIN” w Nowogrodźcu.
W głosowaniu udział brały 4 osoby: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

14) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowogrodziec (obręb Nowogrodziec IV),

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

15) w sprawie  powołania  do  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Nowogrodźcu,

Komisja nie proponuje kandydata.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

1. Pismo Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu z
dnia 27 maja 2005 r. w sprawie wyznaczenia placu w centralnym punkcie miasta na postawienie pomnika śp
Jana Pawła II.

Komisja przyjęła do wiadomości.

2. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa naruszenia tajemnicy korespondencji skierowane do
Prokuratury  Rejonowej  w  Bolesławcu  przez  Przewodniczącą  Rady  Miejskiej  w  Nowogrodźcu  z  dnia
20.05.2005 r.

Komisja zapoznała się z pismem.

3. Pismo Najwyższej Izby Kontroli z dnia 20.05.2005 r. skierowane do Przewodniczącej Rady Miejskiej jako
odpowiedź na przesłany materiał  dotyczący wskazanych nieprawidłowości występujących w działalności
inwestycyjnej Urzędu Miejskiego  w roku 2003 i wcześniejszym.

Komisja zapoznała się z pismem.

4. Pismo Pani Heleny Surosz zam. Milików z dnia 18.05.2005 r. w sprawie działki 420/22, a drogą nr 644
obręb Milików + załączniki.

Komisja zapoznała się z pismem.

5. Pismo Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu z dnia 04.05.2005 r.  skierowane do Przewodniczącej  Rady
Miejskiej jako odpowiedź na pismo z dnia 22.04.2005 r.

Komisja  stoi  na stanowisku żeby Przewodnicząca  Rady Miejskiej  skierowała  protokół  wraz z  załącznikami
(planowanych inwestycji) do organów uprawnionych do kontroli finansów wydatkowanych przez Urząd.
W głosowaniu udział brały 4 osoby: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Na tym protokół zakończono.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczyła:

             Henryka Pilna                                                                                                 G enowefa Szpila

          Sekretarz Komisji                                                                                         P rzewodnicząca Komisji
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