
Protokół Nr 24/06 z posiedzenia
Komisji ds. Wspierania i Upowszechniania Idei Samorządowej

odbytego w dniu 31 stycznia 2006 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Zbigniewa Skwarka.

Godz. rozpoczęcia: 14:00
Godz. zakończenia: 17:30

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. Piotr Bober

Nieobecny radny Robert Relich.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięły: Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień Ewa Szczepańska oraz Skarbnik 
GiM Marianna Ludkiewicz.

Temat posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia .
2. Analiza  funkcjonowania  programu  współpracy  gminy  i  miasta  Nowogrodziec  z  organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
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 23/05 z posiedzenia odbytego w dniu 27 grudnia 2005 r. został przyjęty.
W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” przyjęciem – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.

Ad. 2. Pełnomocnik ds.  uzależnień E. Szczepańska referując funkcjonowanie programu współpracy gminy i 
miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego poinformowała Komisję o tym, że z dniem 01.11.2005 r. Burmistrz powierzył jej i Pani D. Krasiej 
to zadanie.  Zadanie to wpisano w zakres obowiązków. Do obecnej chwili  nie była na żadnym szkoleniu w 
przedmiotowej sprawie. Uważa również, że zbyt późno powierzono jej to zadanie ponieważ spowodowało to 
spowolnienie prawidłowego funkcjonowania programu. Nie powołano również zespołu konsultacyjnego. Zbyt 
skromne środki w kwocie 11 000 zł zabezpieczone w budżecie nie pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie 
programu.

Ad. 3. Nie występuje.

Ad. 4. Nie występuje.

Ad. 5. Wnioski.

1. Komisja  wnioskuje  o  zwiększenie  środków  finansowych  na  zadania  własne  gminy  realizowane  przez 
organizacje pożytku publicznego w przyszłości.

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

2. Komisja wnioskuje o utworzenie zgodnie z uchwałą Rady w I półroczu 2006 r. zespołu konsultacyjnego w 
celu kształtowania właściwej współpracy samorządu gminy z podmiotami pożytku publicznego.

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

3. Komisja  wnioskuje  o  rozstrzyganie  przydziału  środków dla  organizacji  pozarządowych  i  stowarzyszeń 
pożytku publicznego łącznie z uchwałą budżetową i uruchamianie tych środków natychmiast po złożeniu 
sprawozdań finansowych za poprzedni rok.



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

4. Komisja  wnioskuje  do  Burmistrza  aby  zwrócił  się  do  organizatorów przejazdów pracowników BDN z 
Bolesławca do Wykrot aby trasa przejazdu obejmowała również miasto Nowogrodziec (z Nowogrodźca 
pracownicy dojeżdżają swoim transportem).

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

Ad. 6. Sprawy bieżące.

1. Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz omówiła sprawy oświaty na 2006 r. 
Zabraknie w budżecie około 1 mln zł na dofinansowanie szkół. Zostały nie zapłacone zobowiązania Czerna i 
Nowa Wieś za olej opałowy, na odprawy emerytalne dla nauczycieli.
Radna Maria Wojciechowska stwierdziła, ze jeżeli nie rozpatrzy się wniosków Komisji Doraźnej, a było ich 5 to 
koszty utrzymania szkół będą coraz większe, a obcinanie wydatków nic nie da.

2. Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Prezesa  Stowarzyszenia  Emerytów  i  Rencistów  w  Nowogrodźcu 
Stanisława Kowalika odnośnie wypowiedzenia lokalu w Rynku p.n. „Promyk”.

3. Komisja zapoznała się z pismem Burmistrza skierowanym do Rady Miejskiej w sprawie Spółki „Termoel” 
(wpłynęło do Rady 24.01.2006 r.).

Komisja przyjmuje do wiadomości pismo Burmistrza z propozycją zwołania wspólnego posiedzenia Komisji 
Rady w tej kwestii.
W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.

4. Komisja  przyjmuje  do  wiadomości  pismo Burmistrza  dot.  wniesienia  zapisów do  Wieloletniego  Planu 
Inwestycyjnego.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji o godz. 17:30 zamknął posiedzenie.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczył:

            Henryka Pilna                                                                                               Zbigniew Skwarek

                                                                                                                              Przewodniczący Komisji


