
Protokół Nr 26/06 z posiedzenia
Komisji ds. Wspierania i Upowszechniania Idei Samorządowej

odbytego w dniu 31 marca 2006 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Zbigniewa Skwarka.

Godz. rozpoczęcia: 14:30
Godz. zakończenia: 17:15

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.

Temat posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia .
2. Przygotowanie gminy do udziału w programie „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami rynku 

pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie”.
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 25/05 z posiedzenia odbytego w dniu 27 lutego 2006 r. został przyjęty.
W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” przyjęciem – 6, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2. Temat zreferował przybyły na posiedzenie Komisji Sekretarz GiM Józef Kata. 
Projekt zgłosił Instytut Zarządzania we Wrocławiu, który zorganizował już 3 edycje. Jeżeli dojdzie IV edycja do 
skutku to ze strony Urzędu należy zabezpieczyć dla uczestników noclegi i wyżywienie. Ile osób będzie brało 
udział w edycji jest nie do określenia obecnie ponieważ nabór robiony jest na ogłoszenie. Zaoferowaliśmy aby 
szkolenie odbyło się w Nowogrodźcu w okresie od 1 lipca 2006 r. do września 2006 r. dla 40 osób w tym 
stanowiska komputerowe, nie mamy też wpływu na to aby uczestnikami były osoby tylko z naszej gminy albo 
też większa ilość osób i też z naszej gminy. 

Ad. 3, 4 nie występuje.

Ad. 5. Wnioski:

1. Komisja  wnioskuje  o  zorganizowanie  corocznych  spotkań  Burmistrza  z  Sołtysami  celem  koordynacji 
działań w danym roku kalendarzowym.

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

2. Komisja wnioskuje o wyjaśnienie kwestii, w której Sołtysi zobowiązani zostali pismem Burmistrza znak 
3117/P/6/2006 z dnia 20.03.2006 r. w sytuacji gdy już minął termin poboru podatku.

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

3. Komisja  wnioskuje  o  odpowiednio  wczesne  powiadomienie  mieszkańców  o  programie  „Rozwój 
umiejętności powiązany z potrzebami rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie”.

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

4. Komisja zwraca się do Burmistrza o wskazanie możliwości pomocy dla OSP w Milikowie.
W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” wnioskiem – 6, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

5. Komisja zwraca uwagę na brak odpowiedzi na wnioski z posiedzenia z 31.01.2006 r.



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

(Za zgodą Przewodniczącego Komisji radny P. Bober opuścił posiedzenie godz. 16:50).

Ad. 6. Sprawy bieżące. 

1. Na posiedzenie Komisji przybyli sołtysi:
- Sołtys Nowogrodźca Halina Słabicka,
- Sołtys Parzyc Elżbieta Rzeźwicka,
- Sołtys Zebrzydowej Halina Piela,
- Sołtys Nowej Wsi Maria Turek,

przedstawiając  sprawę  zrobienia  list  z  wykazem  psów  do  czego  zostali  zobowiązani  przez  Burmistrza 
Nowogrodźca w piśmie z dnia 20.03.2006 r. 
Komisja wysłuchała opinii sołtysów w tej sprawie precyzując wniosek do Burmistrza.

2. Komisja przyjęła do wiadomości:
- zawiadomienie  złożone  do  Prokuratury  Okręgowej  w  Jeleniej  Górze  o  podejrzeniu  popełnienia 

przestępstwa  w  związku  z  wykonaną  inwestycją  „sala  gimnastyczna  przy  ul.  Lubańskiej  w 
Nowogrodźcu”,

- pismo ZOZ w Bolesławcu z  dnia  08.03.2006 r.  w  sprawie  dofinansowania  do  zakupu karetki  dla 
pogotowia ratunkowego,

Opinia  Komisji:  Komisja  pozytywnie  opiniuje  w/w  pismo  i  kieruje  do  Burmistrza  celem  informacji  o 
możliwości dofinansowania zakupu karetki.
W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” opinią – 6, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

- opinię biegłego sądowego odnośnie „Termoel”,
- informację przesłaną przez Komisariat Policji w Nowogrodźcu o prowadzonym śledztwie w sprawie 

znieważenia Radnych Rady Miejskiej na sesji przez P. Kazimierza Górę,
- pismo  Kierownika  Miejsko  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Nowogrodźcu  w  sprawie 

ustawowych możliwości pomocy rodzinie w przypadku urodzenia dziecka,
- pismo mieszkańców Milikowa Państwa Wargiela, w którym zwracają się do Urzędu o zabezpieczenie 

odwodnienia  terenu  obok  ich  posesji  ponieważ  brak  takich  działań  powoduje  podtapianie  ich 
zabudowań corocznie,

- pismo  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Nowogrodźcu  M. 
Krzywdzińskiego  z  dnia  21.02.2006 r.  w sprawie  czynszów w ośrodku zdrowia  w Zebrzydowej  i 
Nowogrodźcu.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji o godz. 17:15 zamknął posiedzenie.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczył:

            Henryka Pilna                                                                                               Zbigniew Skwarek

                                                                                                                              Przewodniczący Komisji


