
Protokół Nr 46/05 z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 01 sierpnia 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Genowefy Szpili.

Godzina rozpoczęcia – 15:00
Godzina zakończenia – 19:00

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Genowefa Szpila – Przewodnicząca
2. Elżbieta Kata – Z-ca Przewodniczącej
3. Henryka Pilna – Sekretarz
4. Bogusław Nowak – Członek

Nieobecny radny Józef Walęga.

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Kontrola wydatkowania środków na promocję Gminy Nowogrodziec za I półrocze 2005 r.
3. Informacja  w zakresie  otrzymanych subwencji  oświatowych do  30.06.2005 r.  oraz  przekazania  ich

szkołom na dzień 30.06.2005 r.
4. Sprawy bieżące.

   Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1. Protokół nr 45/05 z dnia 29.06.2005 r. przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brały 4 osoby: „za”– 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2.  Komisja zapoznała się ze sporządzonym przez Pana Piotra Klimka wykazem wydatków na promocję w I
półroczu 2005 r. 
Protokół z kontroli Komisja sporządzi na następnym posiedzeniu.

Ad.  3.  Komisja  zapoznała  się  z  informacją  przedłożoną  przez  Skarbnika  M.  Ludkiewicz  o  wysokości
przekazanych środków dla szkół na dzień 30.06.2005 r. 
Wniosek:
Komisja  zaniepokojona  jest  faktem wykorzystania środków w I  półroczu 2005  r.  w wysokości  62,2% i  ma
obawy, iż zabraknie środków w IV kw. 2005 r. na przełomie listopada i grudnia. Przedstawić Radzie Miejskiej
sposób pokrycia niedoboru w placówkach oświatowych. 
W głosowaniu udział brały 4 osoby: „za” wnioskiem – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

1. Opiniowanie projektów uchwał:
1) w sprawie nabycia nieruchomości (dz. nr: 575,574, 561, 554, 552),

Opinia negatywna.
W głosowaniu udział brały 4 osoby: „za”– 0, „przeciw” – 4, „wstrzymujących się” – 0.

2) w sprawie utworzenia  obwodu głosowania  w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki
Zdrowotnej  dla  przeprowadzenia  głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005 r.

Opinia negatywna.
W głosowaniu udział brały 4 osoby: „za”– 0, „przeciw” – 4, „wstrzymujących się” – 0.

3) w sprawie utworzenia  obwodu głosowania  w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Nowogrodźcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 9 października 2005 r.,

Opinia negatywna.
W głosowaniu udział brały 4 osoby: „za”– 0, „przeciw” – 4, „wstrzymujących się” – 0.

4) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Gierałtowie,



Opinia negatywna.
W głosowaniu udział brały 4 osoby: „za”– 0, „przeciw” – 4, „wstrzymujących się” – 0.

5) w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta i Gminy Nowogrodziec.
W głosowaniu udział brały 4 osoby: „za”– 0, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 4.

2. Komisja zapoznała się z materiałami Związku Miast Polskich przesłanych do Przewodniczącego Rady.
W głosowaniu udział brały 4 osoby: „za” przystąpieniem– 0, „przeciw” – 4, „wstrzymujących się” – 0.

3. Komisja zapoznała się z pismami Przewodniczącej Rady z dnia 13.07.2005 r. skierowanej do Prokuratury
Okręgowej w Jeleniej Górze za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu w sprawie odmowy
wszczęcia dochodzenia w sprawie naruszenia tajemnicy korespondencji.

4. Komisja  zapoznała  się  z  postanowieniem Prokuratury  Rejonowej  w Bolesławcu  z  dnia  20.07.2005  r.
postanowiła  się  do  złożonego  zażalenia  i  w  tym celu  polecić  Komisariatowi  Policji  w  Nowogrodźcu
wszczęcie dochodzenia w sprawie o czyn z art. 267 § 1 kk.

5. Komisja  zapoznał  się  z  pismem Wojewody Dolnośląskiego  PN.II.0918-11/1/05  z  dnia  9.07.2005  r.  do
Przewodniczącej  Rady  Miejskiej  w  Nowogrodźcu  jako  odpowiedź  na  pismo  Przewodniczącej  z  dnia
23.06.2005 r.

6. Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców z dnia 11.07.2005 r. skierowanego do Telewizji Polska S.A.
ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa Pan Redaktor Programu „Zawsze po 21 –ej”. Pismo dot. cen ciepła
oraz dokonanych rozliczeń za ciepło.

7. Komisja  zapoznała  się  z  pismem Pana  Grzegorza  Kryjaka  z  dnia 10.06.2005  r.  skierowane do  Urzędu
Miejskiego dot. utwardzenia drogi gruntowej nr 279/4 obręb III Nowogrodziec.

8. Komisja zapoznała się z pismem Przewodniczącej Rady Miejskiej z dnia 22.07.2005  r. skierowanym do
Burmistrza w powyższej sprawie.

9. Komisja  zapoznała  się  z  odpowiedzią  Burmistrza  do  Przewodniczącej  Rady  Miejskiej  w  sprawie
utwardzenia drogi.

10. Wniosek:  
Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  Nowogrodźca  o  przedłożenie  Radzie  Miejskiej  informacje  w  sprawie
realizacji wydatków na bieżące utrzymanie dróg według nazw miejscowości oraz numerów dróg, poniesionych
kosztów dział 600 rozdz. 60016.
W głosowaniu udział brały 4 osoby: „za” wnioskiem – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

11. Komisja zapoznała się z pismem Przewodniczącej Rady Miejskiej z dnia 14.07.2005  r. skierowanym do
Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu dot. KPC „Termoel” w Nowogrodźcu.

12. Komisja zapoznała się z pismem CLIMA HEAT Sp. jawna Jelenia Góra z dnia 07.07.2005 r. skierowane do
Przewodniczącej  Rady  Miejskiej  w  którym oznajmiają,  „że  jesteśmy  w dalszym ciągu  zainteresowani
przejęciem obowiązku operatora  dla  kotłowni finansowanych z  Bankowego Funduszu Leasingowego w
łodzi.

13. Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Spółdzielni  Mieszkaniowej  im.  „750-lecia”  w  Nowogrodźcu  z  dnia
19.07.2005 r. 

Pismo Przewodniczącej Rady Miejskiej skierowanym do Burmistrza Nowogrodźca w sprawie kwestii zawartych
w w/w pismch.

14. Komisja  zapoznała  się  z  pismem Przewodniczącego  Rady Nadzorczej  KPC  „Termoel”  Pana  Bogdana
Rogalskiego z dnia 20.07.2005 r. skierowane do Anny Rosy Przewodniczącej Rady Miejskiej w N-cu.

15. Komisja  zwraca  się  z  wnioskiem do  Przewodniczącej  Rady  Miejskiej  o  przedstawienie  na  obradach
najbliższej  sesji  szczegółowej  informacji  w zakresie  wykonywania statutowych obowiązków przez  KPC
„TERMOEL” sp. z o.o. w Nowogrodźcu.
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Ponadto  uwzględnić  w  informacji  j/w  zaawansowania  poczynań  Burmistrza  z  ewentualnymi  inwestorami
strategicznymi, oraz przedstawić informację w zakresie zasadności przedłużania się złożenia wyjaśnień do Banku
Leasingowego w Łodzi.
W głosowaniu udział brały 4 osoby: „za” wnioskiem – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

16. Komisja ponawia wniosek złożony na posiedzeniu w dniu 29 06.2005 r. pkt 3 wniosków przekazanych do
Burmistrza w dniu 30.06. 2005 r.

Na tym protokół zakończono.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczyła:

             Henryka Pilna                                                                                                 G enowefa Szpila
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