
Protokół Nr 23/05 z posiedzenia
Komisji ds. Wspierania i Upowszechniania Idei Samorządowej

odbytego w dniu 27 grudnia 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Zbigniewa Skwarka.

Godz. rozpoczęcia: 14:10
 Godz. zakończenia: 18:30

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Zbigniew Skwarek – Przewodniczący
2. Anna Rosa – Z-ca Przewodniczącego
3. Henryka Pilna – Sekretarz
4. Genowefa Szpila 
5. Maria Wojciechowska
6. Robert Relich (do godz. 17:10 tj. 30,8% nieobecn.).

Nieobecny radny Piotr Bober.

Temat posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia .
2. Podsumowanie pracy Komisji za 2005 r.
3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2006 r.
4. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie swojej właściwości rzeczowej.
5. Wypracowanie opinii w kwestiach spornych.
6. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.
7. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1.  Protokół nr 22/05 z posiedzenia odbytego w dniu 30.11.2005 r. został przyjęty.
W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” przyjęciem – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.

Ad. 2.  Komisja w 2005 r. odbyła 11 posiedzeń, na których wypracowała 44 wnioski i opinie. Na 9 wniosków nie
udzielono  odpowiedzi,  a  odpowiedzi  na  niektóre  wnioski  były  niekonkretne  i  nie  zadawalające  Komisję.
Zajmowała również stanowisko w wielu ważnych sprawach przedstawianych przez mieszkańców gminy i różne
instytucje.
Komisja  w  swojej  pracy  zajmowała  się  w  szczególności  sprawą  zabezpieczenia  mieszkańców  w ciepło  i
rozwiązania problemu wysokich kosztów jego wytworzenia, efektywnością pozyskiwania środków unijnych na
zadania własne gminy.
Komisja zwraca uwagę na brak udziału w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Burmistrza lub oddelegowanych
przez  niego  pracowników w celu  udzielania  informacji  i  wyjaśnień  odnośnie  projektów uchwał  i  tematów
posiedzenia.
Pomimo wcześniejszych uwag Komisji nadal brak jest odpowiedzi na wypracowane wnioski Komisji. Komisja
oczekuje  również  odpowiedzi  na  wnioski,  na  które  negatywnie  ustosunkował  się  Burmistrz  wraz  z
uzasadnieniem.
W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” podsumowaniem pracy Komisji – 6, „przeciw” – 0, „wstrzymujących
się” – 0.

Ad. 3. Plan pracy Komisji na 2006 r.

Styczeń
1. Analiza funkcjonowania programu gminy i miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie swojej właściwości rzeczowej.
3. Wypracowanie opinii w kwestiach spornych.
4. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.
5. Sprawy bieżące.

Luty
1. Analiza realizacji wniosków Komisji Stałych Rady Miejskiej.
2. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie swojej właściwości rzeczowej.
3. Wypracowanie opinii w kwestiach spornych.
4. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.



5. Sprawy bieżące.
Marzec

1. Przygotowanie gminy do udziału w programie „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami rynku
pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie”.

2. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie swojej właściwości rzeczowej.
3. Wypracowanie opinii w kwestiach spornych.
4. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.
5. Sprawy bieżące.

Kwiecień
1. Działania promujące osiągnięcia kulturalno – oświatowe i sportowe w gminie Nowogrodziec.
2. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie swojej właściwości rzeczowej.
3. Wypracowanie opinii w kwestiach spornych.
4. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.
5. Sprawy bieżące.

Maj
1. Efekty współpracy gminy Nowogrodziec w Partnerstwie Miast Kaolinowych. 
2. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie swojej właściwości rzeczowej.
3. Wypracowanie opinii w kwestiach spornych.
4. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.
5. Sprawy bieżące.

Czerwiec
1. Współpraca z partnerską gminą Grossdubrau.
2. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie swojej właściwości rzeczowej.
3. Wypracowanie opinii w kwestiach spornych.
4. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.
5. Sprawy bieżące.

Lipiec
1. Realizacji wniosków Komisji Stałych Rady.         
2. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie swojej właściwości rzeczowej.
3. Wypracowanie opinii w kwestiach spornych.
4. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.
5. Sprawy bieżące.

Wrzesień
1. Efektywność pozyskiwania funduszy unijnych. 
2. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie swojej właściwości rzeczowej.
3. Wypracowanie opinii w kwestiach spornych.
4. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.
5. Sprawy bieżące.

Październik
1. Cykliczne imprezy – festyny w gminie, efekty dla społeczności lokalnej oraz promocyjne dla gminy.
2. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie swojej właściwości rzeczowej.
3. Wypracowanie opinii w kwestiach spornych.
4. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.
5. Sprawy bieżące.

Listopad
1. Funkcjonowanie samorządów wiejskich. 
2. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie swojej właściwości rzeczowej.
3. Wypracowanie opinii w kwestiach spornych.
4. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.
5. Sprawy bieżące.

Grudzień
1. Podsumowanie pracy Komisji.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2007 rok.
3. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie swojej właściwości rzeczowej.
4. Wypracowanie opinii w kwestiach spornych.
5. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.
6. Sprawy bieżące.

Ad. 4. Komisja opiniowała projekty uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2006 rok,
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- plan pracy Komisji Rewizyjnej,
- plan pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych,
- plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – z poprawką dot. m-ca czerwca 2006 zapisać:

„Ocena finansowa funkcjonowania Straży Miejskiej za 2005 r. (zapis wnieść na sesji).
W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” zmianą– 6, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” – 6, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

2) w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 r.,

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

3) w sprawie zmiany Uchwały nr IX/91/03 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 26 sierpnia 2003 r. w
sprawie nawiązania współpracy partnerstwa miast kaolinu,

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

Ad. 5. nie występuje.

Ad. 6. Wnioski.

1. Komisja wnioskuje o przedstawienie Radzie Miejskiej sprawozdań bilansowych za rok 2005 oraz odpisów z
Krajowego Rejestru Sądowego Spółek, w których gmina posiada udziały bądź akcje.

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

2. Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 07.07.2005 r. na spotkaniu Wójtów, Burmistrza i Prezydenta
Miasta  Bolesławiec,  Komisja  wnioskuje  o  przygotowanie  projektu  uchwały w sprawie  dofinansowania
zakupu laparoskopu i  gastroskopu dla Zespołu Opieki  Zdrowotnej  w Bolesławcu ze wskazaniem źródła
finansowania.

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

Ad. 7. Sprawy bieżące.

1. Komisja zapoznała się z pismem Prezydenta Miasta Bolesławiec Pana Piotra Romana z dnia 13.12.2005 r.
2. Komisja zapoznała się z Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie

stwierdzenia nieważności uchwały nr XLI/308/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 25 listopada 2005
r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2006 rok.

Komisja wskazuje na wprowadzenie w błąd Rady Miejskiej przez Radcę Prawnego, Z-cę Burmistrza i Skarbnika
GiM.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.
3. Komisja zapoznała się ze skargą Rady Miejskiej skierowana do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie na

opieszałość Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu w sprawie Termoel.
4. Odpowiedź Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu z 14.12.2005 r.

na pismo Pani Julii Kwaśnik w sprawie budynku Rynek 1-5 w Nowogrodźcu.
Komisja  zapoznała  się  z  pismem -  odpowiedzią  i  wskazuje,  że  Dyrektor  ZGKiM nie  ustosunkował się  do
zarzutów mieszkańców w sprawie „sporządzenia wewnętrznego regulaminu rozliczeń za ciepło” i podania go do
wiadomości mieszkańców w ustawowym terminie.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.
5. Komisja zapoznała się z pismem skierowanym przez Radę Miejską do prokuratury Rejonowej w Bolesławcu

w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Pana Kazimierza Górę.
6. Zapoznano się z pismem Rady Miejskiej skierowanego do Biura Poselskiego LPR Posła Janusza Dobrosza

w sprawie wystąpienia na sesji w dniu 25.11.2005 r. Pana Kazimierza Góry.
7. Komisja zapoznała się z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 07.12.2005 r. skierowanym do Rady

Miejskiej wraz ze skargą Pana Kazimierza Góry na Przewodniczącą Rady Miejskiej.
Na  podstawie  przebiegu  protokołu  sesji  Komisja  stwierdza,  że  Pan  Góra  miał  możliwość  swobodnego
wypowiedzenia się i uważa skargę za niezasadną. 
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.
8. Komisja zapoznała się z pismem RIO z dnia 19.;12.2005 r. dot. niezrealizowanych diet Rady.
9. Zapoznano się z ofertą firmy SIMET-EKO w Jeleniej Górze  dnia 16.12.2005 r. dot. propozycji nawiązania

współpracy w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Nowogrodziec.
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10. Zapoznano się z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu w sprawie zmiany organizacji
pracy szkoły.

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

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczył:

            Henryka Pilna                                                                                               Zbigniew Skwarek

                                                                                                                              Przewodniczący Komisji
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