
Protokół Nr 21/05 z posiedzenia
Komisji ds. Wspierania i Upowszechniania Idei Samorządowej

odbytego w dniu 28 października 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Zbigniewa Skwarka.

Godz. rozpoczęcia: 14:15
Godz. zakończenia: 18:30

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Zbigniew Skwarek – Przewodniczący
2.  Anna Rosa – Z-ca Przewodniczącego
3. Henryka Pilna – Sekretarz
4. Piotr Bober
5. Genowefa Szpila 

Nieobecni radni: Maria Wojciechowska i Robert Relich.

Temat posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia .
2. Działania promujące aktywność gospodarczą Gminy Nowogrodziec.
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 20/05 z posiedzenia odbytego w dniu 30.09.2005 r. nie został przyjęty z powodu uzupełnienia
wypowiedzi do pkt 2: „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”.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” poprawką – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2. Pisemną informację odnośnie działań promujących aktywność gospodarczą gminy sporządził Pan Piotr
Klimek, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu i została odczytana na posiedzeniu. 
Uzupełnienie do informacji składał poproszony na Komisję również Pan Piotr Klimek.

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał:

1) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Nowogrodziec,

Wniosek: Komisja wnosi o przedłożenie Radzie wyjaśnienia do załącznika nr 4 projektu uchwały w aspekcie
składowania na terenie wyrobiska kopalni Maria II odpadów z terenu Niemiec, które grożą zatruciem wód
gruntowych, stwarzając zagrożenie dla zdrowia mieszkańców gminy Nowogrodziec.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” wnioskiem – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

2) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Nowogrodźca,
Wniosek  do  Przewodniczącej  Rady  Miejskiej: Komisja  wnioskuje  o  dołączenie  do  projektu  uchwały
uzasadnienia.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” wnioskiem – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 4. Nie występuje.
Ad. 5. Nie występuje.

Ad. 6. Sprawy bieżące.

1. Komisja zapoznała się z pismem Pana Kazimierza Urbana zam. u. Łąkowa w Nowogrodźcu, które osobiście
złożył do Przewodniczącej RM i przybył na posiedzenie Komisji, a dotyczące uchwały Rady Miejskiej nr
XXXIV/282/05 w sprawie pomocy materialnej dla uczniów.



Pan Urban wyjaśnił, że składając wniosek zakreślił wydatki na strój sportowy, a posiada dokumenty na zakup
podręczników szkolnych ponieważ strój sportowy nie zakupił.
Komisja  po wysłuchaniu informacji  od  Pana Kazimierza  Urbana zasugerowała odwołanie się  do Burmistrza
Nowogrodźca w sprawie o którą wnosi w swoim piśmie.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

2.  Komisja  wysłuchała  informacji  złożonej  przez  Pana  Kazimierza  Góry  w  sprawie  mostku  przy  ulicy
Mickiewicza w Nowogrodźcu – jego stanu technicznego.

Wniosek: Komisja wnioskuje do Burmistrza Nowogrodźca o zabezpieczenie mostku przy ulicy Mickiewicza
przez wjazdem lub wejściem mieszkańców z powodu zagrożenia zawaleniem się mostku.
Komisja wnosi również o stworzenie warunków dojazdu do pól rolnikom w innym miejscu, o czym powiadamiał
w swoim piśmie do Burmistrza Pan Piotr Torba z Milikowa.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” wnioskiem – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

3. Komisja wysłuchała informacji Przewodniczącej Komisji rewizyjnej dot. „Kontroli wydatkowania środków
na promocję gminy za I półrocze 2005 r.”, a mianowicie Burmistrz pomimo zaproszenia na posiedzenie
Komisji nie przybył, odmówił też podpisania protokołu z kontroli.

4. Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Dyrektora  Zakładu  Gazowniczego  w  Zgorzelcu  skierowanym  do
Burmistrza i Przewodniczącej RM z dnia 21.10.2005 r.

Komisja wyraża swoje stanowisko: należy niezwłocznie udzielić odpowiedzi przez Przewodniczącą Rady.

5. Komisja  zapoznała  się  z  pismem Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej  w
Nowogrodźcu M.  Krzywdzińskiego  skierowane do  Burmistrza  i  do  wiadomości  Rady Miejskiej  z  datą
5.10.2005 r. Rada otrzymała 17.10.2005 r. 

Komisja zwraca uwagę na przetrzymywanie korespondencji kierowanej do Przewodniczącej Rady, bądź do jej
wiadomości.

6. Komisja zapoznała się z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27.09.2005 r., które wpłynęło do Urzędu
Miejskiego  dnia  03.10.2005  r.,  do  Rady  Miejskiej  10.10.2005  r.,  a  dotyczyło  odpowiedzi  na  pismo
Przewodniczącej Rady.

Komisja  ponownie  zwraca  uwagę  na  przetrzymywanie  korespondencji  kierowanej  do  Rady  Miejskiej  lub
Przewodniczącej.

7. Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców budynku 1 – 5 Rynek w Nowogrodźcu skierowanego w dniu
30.09.2005 r. do Dyrektora ZGKiM w sprawie rozliczeń za lokale komunalne za lata 2002 – 2005.

Komisja przyjęła do wiadomości i oczekuje szybkiego rozwiązania problemu opisanego w piśmie mieszkańców
przez Burmistrza Nowogrodźca.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

8. Wniosek:   Komisja wnioskuje o zmianę Uchwały Rady Miasta i Gminy nr XXVIII/237/05: w § 6 ująć w
jednym z  punktów następujący  zapis:  „w przypadku  nieobecności  na  posiedzeniu  organów gminy lub
komisji z powodu wyjazdu zleconego przez Przewodniczącego Rady nie stosuje się potrąceń. 

W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” wnioskiem – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

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

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczył:

            Henryka Pilna                                                                                               Zbigniew Skwarek

                                                                                                                              Przewodniczący Komisji


