
Protokół Nr 16/05 z posiedzenia
Komisji ds. Wspierania i Upowszechniania Idei Samorządowej

odbytego w dniu 25 kwietnia 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Zbigniewa Skwarka.

Godz. rozpoczęcia: 15:00
Godz. zakończenia: 19:50

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

Ponadto w posiedzeniu udział wziął Sekretarz GiM Józef Kata.

Temat posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia .
2. Dni Gminy Nowogrodziec – efekty dla społeczności lokalnej.
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 nr 15/05 z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” –7, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2. Dni Gminy Nowogrodziec – efekty dla społeczności lokalnej.

Temat omówił Sekretarz GiM zwracając uwagę na: 
Dotychczasowy charakter organizowanych imprez i ich rozmiar określony przez możliwości finansowe gminy.
Imprezy odbywają się  w samym mieście  oraz  w poszczególnych miejscowościach.  W mieście są  to  przede
wszystkim imprezy: biegi uliczne, zawody wędkarskie itp. organizowane są w sposób taki aby każdy mieszkaniec
znalazł coś dla siebie poprzez zorganizowanie przez Gminne Centrum Kultury i Sportu programu dla dzieci,
młodzieży i dla starszych.
W okolicznych miejscowościach są to imprezy w Gościszowie „Święto Pieczenicy”,  w Gierałtowie „Święto
Kresowiaków”. Są to już imprezy stałe.

Radny Robert Relich zaproponował powiązanie imprez w miejscowościach poza Nowogrodźcem w serię imprez
pod kątem „Dni Nowogrodźca”. Ponadto zwrócił uwagę na fakt, że w ubiegłym roku dla zorganizowania Święta
Kresowiaków” Gminne Centrum Kultury i Sportu nie podjęło żadnych działań. 

Radna Genowefa Szpila poinformowała, że przeznaczone z budżetu środki na utrzymanie GCKiS, a na imprezy
kulturalne  są  niewielkie.  Więc albo  dajemy środki  na  imprezy albo  należałoby zastanowić się  nad dalszym
funkcjonowaniem tej instytucji.

Radny  Robert  Relich  poinformował,  że  można  zorganizować  inaczej  działalność  GCKiS  w  zamian
zaproponować nowe rozwiązania na prowadzenie działalności.

Radna Genowefa  Szpila  poinformowała,  że  został  przyjęty do  budżetu  wniosek –  przeznaczenie  większych
środków na działalność merytoryczną, a mniej na utrzymanie. Komisja Rewizyjna dała wniosek o dokonanie
reorganizacji GCKiS.
Sekretarz  GiM  odpowiedział,  że  GCKiS  zajmuje  się  poza  działalnością  kulturalną  innymi  sprawami  typu
zarządzanie nieruchomościami.

Ad. 5. Wnioski Komisji.



1. Skierować  zapytanie  do  biura  prawnego  Wojewody,  czy  jest  możliwość  wykreślenia  pkt  3  w §  1
projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi i jakie rodzi to skutki.

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” –7, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

2. Komisja wnioskuje o zwiększenie środków na działalność merytoryczną GCKiS kosztem utrzymania
administracji GCKiS.

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” –7, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

3. Opracowanie w ramach Dni Nowogrodźca imprezy promującej  Gminę Nowogrodziec o charakterze
ponad lokalnym na wzór imprez w ościennych miejscowościach, która byłaby imprezą wiodącą.

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” –6, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.

Ad. 6. Sprawy bieżące.

1. Komisja wysłuchała opinii Prezesa firmy Clima Heat spółka jawna z Jeleniej Góry o możliwości podjęcia
współpracy na temat ciepłownictwa na terenie miasta. 

W tym też celu firma złoży do Burmistrza list intencyjny ze skierowaniem do wiadomości Rady Miejskiej.
2. Komisja zapoznała się z pismem Pani Joanny Świder w sprawie naliczania opłat za przedszkole.
Komisja stoi na stanowisku, że sprawa ta jest w kompetencji dyrektora przedszkola.
W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” –5, „przeciw” – 2, „wstrzymujących się” – 0.
3. Komisja zapoznała się z pismem z dnia 04.04.2005 r. firmy Clima Heat sp. jawna  z Jeleniej Góry.
4. Komisja przyjęła do wiadomości odpis wyroku z uzasadnieniem w sprawie uchwały nr XIX/174/04 Rady

Miejskiej z dnia 16.04.2004 r.
5. Komisja przyjęła pismo Przewodniczącej Rady w sprawie złożonego wniosku na XXX Sesji Rady w dniu

11.04.2005 r. :
- o dofinansowanie sztandaru dla OSP Gościszów,
- o dofinansowanie sztandaru dla szkoły w Gierałtowie,
- o wydatkach związanych z organizacją „Święta Kresowiaków”.

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” –7, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.
6. Komisja zapoznała się z Apelem Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie akcesji do Spółki Powiatowe

Centrum Zdrowia – przyjęła do wiadomości.
7. Komisja zapoznała się z wynikami badań wody przesłane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w

Bolesławcu.
Komisja proponuje przesłać materiał do Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” –7, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji o godz. 18:50 zamknął posiedzenie.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczył:

             Henryka Pilna                                                                                               Z bigniew Skwarek

          Sekretarz Komisji                                                                                         P rzewodniczący Komisji


