
Protokół Nr 20/05 z posiedzenia
Komisji ds. Wspierania i Upowszechniania Idei Samorządowej

odbytego w dniu 30 września 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Zbigniewa Skwarka.

Godz. rozpoczęcia: 14:47
Godz. zakończenia: 18:00

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Zbigniew Skwarek – Przewodniczący 
2. Maria Wojciechowska
3. Piotr Bober
4. Genowefa Szpila 

Nieobecni radni: Anna Rosa,  Henryka Pilna, Robert Relich.

Ponadto  w posiedzeniu  udział  wzięli  Sołtysi  GiM Nowogrodziec  zgodnie  z  listą  obecności,  która  stanowi
załącznik do niniejszego protokołu. 

Temat posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia .
2. Spotkanie z sołtysami – funkcjonowanie samorządów wiejskich.
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 19/05 z posiedzenia odbytego w dniu 09.08.2005 r. przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” przyjęciem – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad.  2. Przewodniczący Komisji  Zb.  Skwarek przywitał  przybyłych na spotkanie  sołtysów i  przedstawił  cel
spotkania  np.  współpraca  rady  z  sołtysami,  radnych  z  danego  terenu  z  sołtysami,  pracowników urzędu  z
sołtysami itp.
Sołtys Zebrzydowej Halina Piela nie ma zastrzeżeń do współpracy z urzędnikami Urzędu Miejskiego, Straży
Miejskiej i radnych. 
Sołtys Nowogrodźca Halina Słabicka uważa, że nie ma spójności współpracy sołtysa z radnymi, co w dużej
mierze utrudnia podejmowanie działań na rzecz środowiska. 
Przewodniczący Komisji Zb. Skwarek zwrócił się z zapytaniem do Sołtysa Nowogrodźca H. Słabickiej, w jakiej
kwestii nie ma spójności współpracy pomiędzy sołtysem a radnymi?
W  odpowiedzi  Pani  H.  Słabicka  nie  potrafiła  dokładnie  sprecyzować  i  podać  przykładu  gdzie  nie  ma  tej
współpracy pomiędzy Sołtysami a Radą, stwierdziła jednak, że ogólnie nie ma współpracy między sołtysami a
Radą”.
Sołtys Nowej Wsi Maria Turek zwróciła uwagę na fakt braku ujmowania w budżecie wniosków rady sołeckiej, a
respektowane są wnioski małych grup społecznych.
Sołtys Parzyc Elżbieta  Rzeźwicka zwróciła  uwagę na problem związany z boiskiem przy ul.  Młyńskiej.  Ze
względu na fakt,  że  czynione są  starania  o  wykupienie tego  areału od  gminy, Sołtys nie  wyraża zgody na
przekazanie boiska w ręce prywatne. 

W ramach realizacji budżetu za I półrocze 2005 r. Przewodniczący Komisji Zb. Skwarek zwrócił uwagę na duże
problemy  finansowe  placówek  oświatowych.  Wiele  zaleceń  Sanepidu  wiąże  się  z  przeprowadzeniem
kosztownych napraw i remontów, na które brakuje środków w budżecie na 2005 r.
Sołtysi ponaglają przeprowadzenie kontroli w zakresie składowania śmieci i odpadów płynnych (szamba).
Wszyscy sołtysi złożą wnioski do projektu budżetu na 2006 r. powielając zakres zadań z ubiegłego roku.

Ad. 3. Nie było.
Ad. 4. Nie było.

Ad. 5. Wnioski:



1. Komisja  wnioskuje  o  częstsze  kontrole  spalania  śmieci  (odpady  przemysłowe)  w  gospodarstwach
domowych.

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

2. Komisja  wnioskuje  o  uwzględnianie  w  pierwszej  kolejności  wniosków  z  zebrań  wiejskich  przy
konstruowaniu budżetu.

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

3. Komisja wnioskuje o systematyczne przeprowadzanie kontroli z zakresu realizacji uchwały śmieciowej.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” wnioskiem – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

4. Komisja wnioskuje o naprawę pokrywy studzienki przy ul. 1 Maja (naprzeciwko posesji Pana Nowaka),
gdyż zagraża bezpieczeństwu użytkowników oraz najeżdżanie przez pojazdy na studzienkę powoduje duży
hałas.

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

5. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie rozpadającego się mostu nad torami kolejowymi w Gościszowie (na
wysokości posesji Pana Ładochy).

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

Ad. 6. Sprawy bieżące.

1. Sekretarz  GiM Józef  Kata zwrócił  uwagę członków Komisji  na potrzebę  zmian w budżecie  na 2005 r.
poprzez  podjecie  uchwały, gdyż jej  brak blokuje wydanie Zarządzeń Burmistrza  w sprawie przekazania
środków placówkom oświatowym.

2. Radna G. Szpila zwróciła uwagę na rozpadający się most nad torami kolejowymi w Gościszowie.
Sekretarz GiM J. Kata poinformował Komisję, że Pani Majgier oglądała ten most i stwierdziła, ze należy go
rozebrać. 
Należy również wykonać remont studzienki na drodze przy ul.  1  Maja  w Nowogrodźcu (naprzeciwko Pana
Nowaka) bo pokrywa studzienki jest uszkodzona i zagraża życiu ludzi.

3. Komisja zapoznała się z treścią następujących pism:
1) pismo  KPC  Termoel  do  Zakładu  Gazowniczego  w  Zgorzelcu  -  z  Uchwałą  nr  1/09/2005

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
2) opinią biegłego sądowego,
3) pismo Przewodniczącej RM do Z-cy Burmistrza z dnia 26.08.2005 r.,
4) pismo Przewodniczącej RM do Sekretarza GiM w sprawie audycji TV Lubań,
5) pismo Przewodniczącej RM do Burmistrza w sprawie urlopu wypoczynkowego Burmistrza,
6) pismo Przewodniczącej RM do Wojewody Dolnośląskiego St. Łopatowskiego,
7) pismo Komisariatu Policji w Nowogrodźcu do Przewodniczącej RM,
8) Urząd Miejski do Zakładu Ceramicznego „Bolesławiec” w Bolesławcu,
9) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu do Burmistrza w sprawie sezonu

grzewczego,
10) Bankowy Fundusz Leasingowy w Łodzi do Spółki Termoel w sprawie demontażu kotłowni,
11) KPC Termoel do Dyrektora Zakładu Gazowniczego w Zgorzelcu,
12) Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Nowogrodźcu  do  KPC  Termoel  w  sprawie

korekty za ciepłą wodę,
13) KPC Termoel do SPZOZ w sprawie dostaw ciepłej wody,
14) Uchwała nr 1-169/2005 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za I półrocze

2005 r. – opinia pozytywna.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji o godz. 18:00 zamknął posiedzenie.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczył:

      Maria Wojciechowska                                                                                        Zbigniew Skwarek

                                                                                                                              Przewodniczący Komisji


