
Protokół nr 20/06          
z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska

z dnia 27 stycznia 2006 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Piotra Bober.

Godzina rozpoczęcia: 12:00
Godzina zakończenia: 14:50

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Piotr Bober – Przewodniczący
2. Ludwik Gałka  - Z-ca Przewodniczącego
3. Anna Rosa – Sekretarz
4. Kazimierz Lewkowski
5. Zbigniew Mitera
6. Mariusz Zamorski

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Władysław Konefał.
2. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu Andrzej Jonik.

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Przebieg likwidacji składowiska odpadów stałych w Nowogrodźcu.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1.  Protokół nr 19/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” przyjęciem – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.

Ad.  2. Sprawę  zamknięcia  składowiska  komunalnego  w  Nowogrodźcu  przedstawił  Kierownik  Władysław 
Konefał. 
Obecnie trwają rozmowy z PKP na pozyskanie ziemi, którą posiadają w związku z modernizacją linii kolejowej. 
Na dzień dzisiejszy w przybliżeniu koszt ziemi potrzebnej do rekultywacji wynosi ok. 500 tys. zł. Natomiast 
koleje mają zbędną dla nich ziemię, której chcą się pozbyć, dlatego Urząd wraz z Dyrektorem ZGKiM robią 
wszystko aby sprawę sfinalizować i docelowo wykorzystać celem rekultywacji jako wkład własny. 
W  dniu  16  stycznia  2006  r.  został  złożony  wniosek  do  Starosty  Bolesławieckiego  o  wyrażenie  zgody  na 
zamknięcie składowiska. Pozytywna decyzja pozwoli nam o ubieganie się do Funduszu Ochrony Środowiska o 
dofinansowanie do 50% kosztów rekultywacji.
Obecnie  przygotowujemy nowy  regulamin  odbioru  nieczystości  na  terenie  miasta  i  gminy  aby  zmniejszyć 
częstotliwość odbioru do jednego razu w miesiącu. Jeżeli Rada zaakceptuje przyjmując zmianę uchwałą zostanie 
to wdrożone po podpisaniu umów z nowym odbiorcą, którym będzie w większości Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Bolesławcu.
Informację dot. likwidacji wysypiska przedłożył Dyrektor ZGKiM Andrzej Jonik,  która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 

Wniosek Komisji:
Zmniejszyć częstotliwość odbioru śmieci w gospodarstwach przydomowych w mieście i gminie do jednego razu 
w miesiącu.

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał:

1) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (dz./ nr 251/60),
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.

2) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (dz. nr 592/2),
Opinia Komisji pozytywna.



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

3) w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.

4) w  sprawie  odstąpienia  od  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu 
górniczego „Ołdrzychów” w obrębie Nowogrodziec I, gmina Nowogrodziec,

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

5) w  sprawie  ustalenia  opłat  za  świadczenia  Przedszkola  Publicznego  prowadzonego  przez  Gminę 
Nowogrodziec,

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

6) w sprawie budżetu gminy i miasta Nowogrodziec na 2006 rok:
1. Komisja wnioskuje o ujęcie kwoty na kontynuację budowy oświetlenia w Zebrzydowej i Wykrotach ul. 

22 lipca aby pozwolenie nie utraciło ważności.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” wnioskiem – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.

2. Komisja wnioskuje o ujęcie kwoty 10 tys. zł w budżecie na zakończenie domu przedpogrzebowego w 
Zebrzydowej.

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

Ad. 4. Sprawy bieżące.

Komisja przyjęła do wiadomości:
1. Pismo Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu znak: Ap.I Ko 539/05 z dnia 20.12.2005 r. 
2. Pismo Burmistrza Nowogrodźca znak: RB/I/2213/03/05 w sprawie zadań, które oczekują do umieszczenia 

w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
3. Pismo Wojewody znak: PN.II.0911-11/529/05 w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego.
4. Pismo Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzeja Kubicy 

z dnia 31.12.2005 r.
5. Pismo  znak:  I  Dsn  1/06/B  Prokuratury  Okręgowej  w  Jeleniej  Górze  z  dnia  10.01.2006  r.  w  sprawie 

odpowiedzi na skargę dotyczącą zrzutu opieszałości w prowadzeniu postępowania. 
6. Pismo znak: OA-BR-0059/01/06 z dnia 16.01.2006 r. Burmistrza skierowane do Pana Franciszka Malona.
7. Pismo z dnia 20.01.2006 r. do Przewodniczącej Rady skierowane przez Pana Fr. Malona oraz pismo znak: 

OA-BR/08/06 przekazujące w/w sprawę do Burmistrza Nowogrodźca.
8. Pismo znak: BG-7011/01/06 z dnia 12.01.2006 r., które wpłynęło do Rady Miejskiej w dniu 24.01.2006 r. 

kierowane przez Burmistrza Nowogrodźca zaniepokoiło Komisję ponieważ Burmistrz wyraźnie wskazuję 
Radę Miejską winną powstania obecnej sytuacji w Spółce „Termoel”. 

Komisja  przypomina,  że  do  chwili  zaprzestania  działalności  kotłowni  przez  „Termoel”  Rada  Miejska 
przekazywała po uzasadnieniu Burmistrza wysokie kwoty w ramach zwiększenia udziałów celem wznowienia 
płynności  w  dostawach  ciepła  mieszkańcom.  Rada  Miejska  była  zapewniana  przez  pełniącego  nadzór 
właścicielski nad spółką o konieczności podwyższania udziałów, co zwiększało kapitał Spółki.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji o godz. 14:50  zamknął posiedzenie. 

       Protokołowała:                                                                                                       Przewodniczył:

         Anna Rosa                                                                                                               Piotr Bober

    Sekretarz Komisji                                                                                              Przewodniczący Komisji 


