
Protokół Nr 18/05 z posiedzenia
Komisji ds. Wspierania i Upowszechniania Idei Samorządowej

odbytego w dniu 27 czerwca 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Zbigniewa Skwarka.

Godz. rozpoczęcia: 14:00
Godz. zakończenia: 18:30

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Zbigniew Skwarek – Przewodniczący 
2. Anna Rosa – Z-ca Przewodniczącego 
3. Henryka Pilna – Sekretarz
4. Maria Wojciechowska (spóźniona – godz. 14:30)
5. Piotr Bober
6. Genowefa Szpila (spóźniona – godz. 14:45)

Nieobecny radny Robert Relich.

Temat posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia .
2. Współpraca i współdziałanie Gminy Nowogrodziec ze Starostwem Powiatowym.
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 17/05 z posiedzenia w dniu 30.05.2005 r. został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” –6, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2. Temat zreferował obecny na posiedzeniu Sekretarz GiM Józef Kata.
Współpracę pomiędzy Gminą a Starostwem Powiatowym określają ustawy i tak np. w Starostwie: w Wydziale
Geodezji,  Ochrony Środowiska,  Urbanistyki  i  Architektury uzyskuje  się  pozwolenia  na  budowę.  Wszystkie
sprawy związane z komunikacją również załatwiane są w Starostwie Powiatowym. Sprawy dotyczące Sanepidu
również  decyzje  są  w powiecie,  Powiatowy Lekarz  Weterynarii,  Zawodowa  Straż  Pożarna  i  inne.  Szereg
kompetencji  w załatwianiu  spraw mieszkańców miasta  i  gminy przyjęło  Starostwo w ramach  utworzonych
powiatów. Nie mamy sondaży na temat zadowolenia mieszkańców ze sposobu załatwiania spraw w Starostwie.
Dla pracowników Urzędu Starostwo Powiatowe robiło odprawy na których przekazywane były najważniejsze
sprawy dot. współpracy. Do zadań powiatu należą inwestycje drogowe w gminie dot. budowy i remontów dróg i
chodników. Współdziałanie ze Starostwem jest na dobrym poziomie w dziedzinie kulturalno - oświatowej np.
przy organizowaniu Święta Kresowiaków.

Ad. 3,4 nie występuje.

Ad. 5. Wnioski.

1. Komisja  wnioskuje o intensyfikację działań w zakresie inwestycji  drogowych na terenie miasta i  gminy
Nowogrodziec będącymi w Zarządzie Powiatu.

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

2. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu uchwały zebrań wiejskich określające zadania inwestycyjne w
ramach programu „Odnowa Wsi”.

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

3. Komisja  wnioskuje  o  dotrzymanie  zobowiązań  ustalonych  na  zebraniu  wiejskim w dniu  10.12.2004  r.
rodziców z Dyrektorem SP w Nowogrodźcu i  Burmistrzem w dniu 30.09.2004 r.  w sprawie spełnienia
warunków przeniesienia uczniów z Filii Szkoły w Milikowie do Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu.

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

Ad. 6. Sprawy bieżące.



1. Na posiedzeniu Komisji Sekretarz GiM J. Kata przedstawił Pana Krzysztofa Zgud – Prezesa Zgorzeleckiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Prezes  TBS przedstawił swoją firmę TBS Zgorzelec Spółka z  o.o.,  podstawą prawną działania  towarzystwa
budownictwa społecznego jest ustawa o niektórych formach wspierania budownictwa mieszkaniowego i ustawa o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin.
Prezes TBS przedstawił również chęć budowy mieszkań w Nowogrodźcu na bardzo korzystnych jego zdaniem
warunkach. Mieszkania wykończone są pod klucz z doprowadzonymi do lokalu wszystkimi mediami, których
rozliczenie  odbywa  się  na  podstawie  wskazań  liczników pomiarowych.  Technologia  wykonania  budynków
gwarantuje niższe niż w podobnych domach straty ciepła. Umowy najmu podpisywane są na czas nieokreślony
TBS  gwarantuje  stabilną  wysokość  czynszu,  promocyjne  warunki  wpłaty  kaucji  i  partycypacji  .  Gmina
Nowogrodziec przystępując do Spółki wniosłaby do niej grunty pod budowę jako udział. 
Sekretarz GiM J. Kata poinformował Komisję, ze jest lista mieszkańców oczekujących na mieszkania, z której to
listy około 25 rodzin byłoby skłonnych do podjęcia decyzji o uzyskaniu mieszkania z oferty TBS. Poinformował
również o konieczności pozyskania mieszkań socjalnych dla tej  części społeczeństwa dla których gmina jest
zobowiązana takie lokale zabezpieczyć. 

2. Sekretarz  GiM  J.  Kata  poinformował  Komisję  o  konieczności  korekty  uchwał  i  Wieloletniego  Planu
Inwestycyjnego w związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje.

3. Komisja  zapoznała  się  z  prośbą  o  realizację  obietnicy  przytoczonej  w wyciągu  z  Protokołu  nr  14/05
skierowanej do Burmistrza przez Przewodniczącą Rady w dniu 13.06.2005 r., a dot. braku odpowiedzi na
wnioski w 2004 r.

4. Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców budynków rynek 15/16, 16/17 skierowanego do Dyrektora
ZGKiM w Nowogrodźcu z dnia 01.06.2005 r.

Pismo zostało przedstawione na XXXIII Sesji Rady Miejskiej.

5. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Nowogrodźcu skierowało pismo do Rady Miejskiej dn. 27.05.2005 r.
w którym grupa inicjatywna w składzie 5 osób występuje z propozycją budowy pomnika śp Jana Pawła II –
wyznaczenia w centralnym punkcie miasta placu na ten cel.

6. Pismo do  Stowarzyszenia  Rodzin Katolickich w Nowogrodźcu z  dnia  09.06.2005 r.  sporządzone przez
Sekretarza GiM jako odpowiedź „za Radę Miejską” na pismo Stowarzyszenia skierowane do Rady Miejskiej
w dniu 27.05.2005 r.

7. Pismo do Przewodniczącej Rady Miejskiej z dnia 31.05.2005 r. Sekretarza GiM dot. sprawy Heleny Surosz
z dnia 18.05.2005 r.

8. Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła sprawę zamknięcia Filii Szkoły Podstawowej w Milikowie –
protokół z zebrania rodziców w dniu 29.09.2004 r., akceptację ustaleń w dniu 30.09.2004 r.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji o godz. 18:30 zamknął posiedzenie.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczył:

             Henryka Pilna                                                                                               Z bigniew Skwarek

          Sekretarz Komisji                                                                                         P rzewodniczący Komisji


