
Protokół Nr 17/05 z posiedzenia
Komisji ds. Wspierania i Upowszechniania Idei Samorządowej

odbytego w dniu 30 maja 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Zbigniewa Skwarka.

Godz. rozpoczęcia: 14:15
Godz. zakończenia: 18:20

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 

Nieobecny radny Robert Relich.
Ponadto w posiedzeniu udział wziął Sekretarz GiM Józef Kata.

Temat posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia .
2. Inicjatywa powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej – spotkanie z przedstawicielami zainteresowanych

środowisk.
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 16/05 z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” –6, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad.  2. W  posiedzeniu  Komisji  uczestniczyli  przedstawiciele  samorządów  uczniowskich  Gimnazjum  w
Nowogrodźcu i Nowej Wsi (nieobecni przedstawiciele Gimnazjum z Wykrot).
Po wzajemnej prezentacji Przewodniczący Komisji przekazał przedstawicielom młodzieży dyskietki zawierające
zapisy ustawy o samorządzie gminnym i statut gminy.
Nakreślił zasady działania Rady Miejskiej, sposób wyboru do Rady. Powołanie poszczególnych Komisji Rady
Miejskiej,  zadania Komisji, plany pracy na podstawie których Komisje pracują.  Jawność posiedzeń Komisji,
jawność sesji Rady, dostępność mieszkańców do informacji z zakresu prac Rady Miejskiej. Przedstawił również
okres w którym Młodzieżowe Rady winny być powołane.
Przedstawiciele samorządów uczniowskich wypowiadali się pozytywnie o inicjatywie powołania Młodzieżowej
Rady. 
Wskazano  również  na  doprowadzenie  do  spotkania  z  istniejącą  już  Radą  Młodzieżową  z  Bolesławca  aby
skonsultować zasady działania Rady.
Po  zapoznaniu  się  z  otrzymanym materiałem i  niezbędnych konsultacjach  zainteresowane środowiska złożą
wnioski do Rady Miejskiej  o powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej.  Pomoc niezbędną młodzież otrzyma
również od Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Ad. 3.  Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy i miasta
Nowogrodziec.
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” –4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 2.

Ad. 4. Komisja zapoznała się z projektem uchwały odnośnie pensum dla nauczycieli – należy projekt poprzedzić
dyskusją.

Ad. 5. Wniosek:
Dokonanie aktualizacji podstawy prawnej Uchwały nr IX/91/03 z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie nawiązania
współpracy partnerstwa miast kaolinowych: w miejsce art. 18 ust. 12 wpisać art. 18 ust. 12a.
W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” wnioskiem –6, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.



Ad. 6. Sprawy bieżące.

1. Komisja  przyjęła  do  wiadomości  pismo  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  do  Przewodniczącej  Rady
Miejskiej w sprawie przeprowadzenia kontroli.

2. Pismo Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu z dnia 04.05.2005 r.  skierowane do Przewodniczącej  Rady
Miejskiej.

Wniosek  do Przewodniczącej Rady Miejskiej: niezwłocznie prawidłowo sformułować wniosek do prokuratury
Rejonowej  w  Bolesławcu  w  sprawie  podejrzenia  popełnienia  przestępstwa  w  Urzędzie  Miejskim  w
Nowogrodźcu w zakresie planowanych inwestycji.
W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” wnioskiem –6, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

3. Pismo – odpowiedź Najwyższej Izby Kontroli z dnia 20.05.2005 r. skierowane do Przewodniczącej Rady
Miejskiej w sprawie przeprowadzenia kontroli zadań inwestycyjnych – Komisja przyjęła do wiadomości.

4. Pismo Przewodniczącej Rady Miejskiej w N-cu skierowane do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu w dniu
20.05.2005 r. w sprawie naruszenia tajemnicy korespondencji  – Komisja przyjęła do wiadomości.

5. Pismo Pani H. Surosz w sprawie wykupu działki gruntu.
Wniosek: Komisja oczekuje konkretnych działań w celu rozwiązania tego problemu oraz przedstawienia skutków
bezprawnego zajęcia pasa drogowego (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w tej sprawie).
W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” wnioskiem –6, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

6. Wniosek:    Komisja oczekuje odpowiedzi – „na jakiej podstawie doszło do aż tak wysokich naliczeń dopłat
za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową dla odbiorców rozliczanych w zasobach komunalnych przez
Dyrektora ZGKiM A. Jonika.

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

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji o godz. 18:20 zamknął posiedzenie.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczył:

             Henryka Pilna                                                                                               Z bigniew Skwarek

          Sekretarz Komisji                                                                                         P rzewodniczący Komisji


