
Protokół Nr 47/05 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 26.09.2005 r. 

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Genowefy Szpili.

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Genowefa Szpila – Przewodnicząca
2. Elżbieta Kata – Z-ca Przewodniczącej
3. Henryka Pilna - Sekretarz 
4. Józef Walęga – członek

Nieobecny Bogusław Nowak.

Temat posiedzenia:

1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2005 r.
2. Informacja z realizacji inwestycji:

 Wodociąg Gierałtów.
 Oczyszczalnia ścieków w Nowogrodźcu 
 Wodociąg Kierżno i Milików-Gościszów.

3. Informacja w zakresie wydatkowania środków na utrzymanie dróg.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy bieżące.

Komisja przyjęła protokół z ostatniego posiedzenia tj. z dnia 01.08.2005 r.
W głosowaniu brało udział 4 członków – za przyjęciem 4.

Ad 1. Komisja dokonała analizy wykonania budżetu za I półrocze 2005 r. Ponadto Komisja
zapoznała się z Opinią  Regionalnej  Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – Uchwała Nr I-
169/2005 z dnia 23.08.2005 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza G i M N-c
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 r.
Komisja ma obawy, iż bardzo niskie wykonanie wydatków realizowanych na zadania bieżące
i inwestycyjne w I półroczu może stanowić zagrożenie w wykonaniu tych zadań do końca
roku budżetowego.

Ad.  2  Informacja  z  wykonania  inwestycji  wodociąg  Gierałtów,  oczyszczalnia  ścieków w
Nowogrodźcu oraz wodociąg Kierżno i Milików-Gościszów została Komisji przedstawiona
na  piśmie  oraz  dodatkowo  informacji  udzielił  Komisji  Kierownik  Referatu  Rozwoju
Gospodarczego i Budownictwa Jan Chudaś. Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami przez  w/w
na wodociąg Gierałtów ma być przygotowana dokumentacja w bieżącym roku, w I kwartale
2006 r. inwestycja ma ruszyć  – wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji został odrzucony.
Wodociąg Kierżno oraz Milików-Gościszów - wnioski o dofinansowanie inwestycji uzyskały
pozytywną ocenę formalną i  merytoryczną,  w dniu 14.09.2005 r.  zostały zatwierdzone do
dofinansowania  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  działania
ZPORP  „Obszary  Wiejskie”.  Po  podpisaniu  umowy  z  Wojewodą  nastąpi  rozpoczęcie
procedury związanej z realizacja zadań. Oczyszczalnia ścieków w N-cu – firma WASSER
UNION  przygotowuje  „Określenie  wartości  zamówienia  na  dokumentację  techniczną
oczyszczalni wraz z terminem jej wykonania”. Po otrzymaniu w/w dokumentacji przez urząd
zostanie  ogłoszony  przetarg  na  opracowanie  Dokumentacji  technicznej  przebudowy
oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu.



Ad. 3 Informacja w zakresie wydatkowania środków na utrzymanie dróg. Kierownik Referatu
Rozwoju  Gospodarczego  i  Budownictwa  Jan  Chudaś  przedstawił  Komisji  wydatki,  jakie
zostały poniesione w br. na utrzymanie dróg tj. wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne. W
zadaniach inwestycyjnych w br. nie zrobiono żadnej zaplanowanej drogi, jedynie wykonano
jak zwykle dokumentację tj. na chodnik w Milikowie projekt wykonawczy, na drogę do stacji
Trafi  w Wykrotach  wykonano  dokumentację  projektową  oraz  na  drogę  w  Wykrotach  ul.
Stawowa i droga w Gierałtowie – Kopań wykonano dokumentację projektową.
 
Ad. 4 Nie występuje.

Ad. 5 Sprawy bieżące:
I.

1. Komisja  zapoznała się  z  pismem Dyrektora SP ZOZ w N-cu z  dnia  05.09.2005 r.
skierowanym do KPC Termoel  sp.  z.o.o  w sprawie  rozliczenia  za  dostawę ciepłej
wody. Zdaniem Dyrektora spółka wody ciepłej nie podawała, a wystawiła fakturę.

2. Komisja  zapoznała  się  z  odpowiedzią  Prezesa  KPC  Termoel   (pismo  z  dnia
13.07.2005 r.) skierowaną do SP ZOZ w N-cu, w którym informowano SP ZOZ, że
woda nie będzie podawana z powodu prac remontowych.

3. Komisja zapoznała się z pismem KPC Termoel sp. z.o.o z dnia 01.09.2005 r. do Pana
Dyrektora Zakładu Gazowniczego w Zgorzelcu w sprawie Sesji Rady Miejskiej w N-
cu i podjęcia Uchwały wykupienia urządzeń kotlowni.

4.  Komisja zapoznała się z pismem BFL w Łodzi z dnia 20.09.2005 r. skierowane do
KPC Termoel w N-cu w sprawie przygotowania urządzeń kotłowni do przekazania
BFL do dnia  27.09.2005 r.  z  powodu zaniechania  przez  spółkę Termoel  realizacji
umów Leasingu.

5. Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Dyrektora  SP  ZOZ  w  N-cu  skierowanym  do
Burmistrza N-ca w dniu 21.09.2005 r.  w sprawie zaopatrzenia Ośrodka Zdrowia w
energie cieplną.

6. Komisja  zapoznała się z  pismem Urzędu Miejskiego w N-cu z  dnia 31.08.2005 r.
skierowanym  do  Zakładu  Ceramicznego  w  B-cu  w  sprawie  odstąpienia  od
sporządzenia  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  Terenu
Górniczego Kopalni Ołdrzychów.

7. Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Komendy Policji  w  N-cu  z  dnia  22.09.2005  r.
skierowanym do  Przewodniczącej  Rady Miejskiej   A.  Rosa  w  sprawie  wszczęcia
dochodzenia niewłaściwego gospodarowania środkami budżetu gminy Nowogrodźca
na sporządzanie projektów budowlanych, które następnie nie były realizowane.

8. Komisja  zapoznała  się z pismem Przewodniczącej Rady Miejskiej   w N-cu z dnia
21.09.2005 r.  do Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o bezprawnym urlopie
Burmistrza.

9. Komisja  zapoznała  się z pismem Przewodniczącej Rady Miejskiej   w N-cu z dnia
26.09.2005 r. w sprawie wezwania Burmistrza do pracy.

10. Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Przewodniczącej  Rady  Miejskiej   w  N-cu
skierowanym  do  Sekretarza  Urzędu  Miejskiego  dotyczące  wystąpienia  w  dniu
25.09.2005  r.  w  programie  telewizyjnym  Lubań-Bolesławiec  i  udzielenia
nieprawdziwych informacji w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Uchwał.

11. Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Przewodniczącej  Rady  Miejskiej   w  N-cu  do
Zastępcy  Burmistrza  T  Kupczaka  z  dnia  26.09.2005  r.  w  sprawie  braku
zainteresowania  się  dostarczaniem  ciepła  dla  mieszkańców  Nowogrodźca  tj.  brak
przedłożenia Radzie Miejskiej  stosownych Uchwał dotyczących wykupu kotłowni i
przekazania ich do ZGKiM.



12. Komisja  zapoznała  się  z  opinią  Biegłego  Sądowego  w  sprawie  niegospodarności
Zarządu  KPC  Termoel  spółka  z.o.o  oraz  Zarządu  G  i  M  Nowogrodziec  z  dnia
20.09.2005 r.

II.
Komisja  nie  otrzymała  na  posiedzenie  informacji  w zakresie  wykonywania remontu  dróg
tłuczniem pozyskanym z przebudowy linii kolejowej na terenie gminy Nowogrodziec

III.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z treścią pisma Burmistrza Nowogrodźca skierowanego do
Przewodniczącej  Komisji  Rewizyjnej  Genowefy  Szpilii  z  dnia  25.08.2005  r.  w  sprawie
odmowy  podpisania  protokołu  z  przeprowadzonej  kontroli  w  Urzędzie  Miejskim  w
Nowogrodźcu przez Komisję Rewizyjną w zakresie: „Wydatkowania środków na promocję
gminy Nowogrodziec za I półrocze 2005 r.” Komisja stwierdza, iż Burmistrz nie podpisując
protokołu  nie  ustosunkował  się  do  treści  protokołu  w zakresie  wydatkowania  środków z
budżetu gminy, a jedynie do formy protokołu. Brak jest ustosunkowania się w zakresie:
 wydatkowania środków z promocji gminy w kwocie 1.220,00 zł. na Prezentację gminy -

informacja nt. inwestycji na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wykrotach Gazeta
Dolnośląska – Dodatek Gazety Wyborczej (emisja 28 kwietnia 2005) oraz w pozycji 13 w
kwocie  95,00  zł.  zakup  pucharu  na  „Turniej  piłki  nożnej  o  puchar  Burmistrza
Nowogrodźca”.

oraz do wniosku końcowego: 
tj.  aby  z  Promocji  Gminy  wydatkowane  środki  dotyczyły  jedynie  Urzędu  Miejskiego.
Promocja  strefy  winna  odbywać  się  ze  środków  Kamiennogórskiej  Strefy  Małej
Przedsiębiorczości,  natomiast  nagroda  o  „Puchar  Burmistrza  Nowogrodźca”  winna  być
zakupiona przez zainteresowanego tj. Burmistrza Nowogrodźca Edwarda Szczerbienia.

                   Protokołowała:                                                           Przewodnicząca:

                   Henryka Pilna                                                            Genowefa Szpila 


