
Protokół Nr 52/06 z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniach 26 stycznia i 20 lutego 2006 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Genowefy Szpili.

Godzina rozpoczęcia I cz.  – 14:00
Godzina zakończenia I cz. – 19:30

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

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Kontrola w zakresie przeprowadzonych przetargów w 2005 r.
3. Informacja w sprawie Spółki KPC „TERMOEL” w Nowogrodźcu.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy bieżące.

 Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Protokół nr 51/05 przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” przyjęciem – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2. Komisja prosi o przygotowanie na następne posiedzenie dokumentacji przetargowej dot. „Budowa sali 
sportowej  wraz  z  rozbiórką  istniejącego  budynku  sali  gimnastycznej  przy  Gimnazjum w Nowogrodźcu  ul. 
Sienkiewicza 7.
Komisja dokończy kontrolę w zakresie przeprowadzonych przetargów w 2005 r. na następnym posiedzeniu.

Ad. 3. Komisja przyjęła ustną informację złożoną przez Prezesa KPC „TERMOEL”  Tadeusza Iwanowskiego w 
sprawie spółki.
Prezes sygnalizował Komisji trudną sytuację Spółki jaka obecnie panuje, przede wszystkim o braku stanowiska 
większościowego  udziałowca  tj.  Gminy  Nowogrodziec.  Przekazał  również  Komisji,  że  odbyło  się  robocze 
spotkanie  w  dniu  11.01.2006  r.  z  Burmistrzem i  udziałem Przewodniczącego  Rady  Nadzorczej  „Termoel” 
Bogdana Rogalskiego, który zaproponował wspólnikom:
- przekazanie w dalsze użytkowanie, użyczenie lub dzierżawę kotłowni Spółce „Termoel”,
- połączenie Spółek „Hydro-Tech” i „Termoel”,
- likwidacja spółki.
Wniosek Komisji:
W związku z przyjętą informacją od Pana Tadeusza Iwanowskiego Komisja wnioskuje o niezwłoczne zajęcie się 
problemem Spółki „TERMOEL” przez większościowego udziałowca.

Ad. 4. Opiniowanie projektów uchwał:

1) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (dz./ nr 251/60),
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

2) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (dz. nr 592/2),
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

3) w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego,
Opinia Komisji pozytywna.



W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” – 5, „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 5 osób: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

5) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2006”,

W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” – 0, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 5.

6) w prawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006”,
Opinia Komisji negatywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” – 0, „przeciw” – 1, „wstrzymujących się” – 4.

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

Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.

Ad. 5. Sprawy bieżące.

1. Komisja po zapoznaniu się z pismem Burmistrza z dnia 12.01.2006 r., które wpłynęło do Rady Miejskiej w 
dniu 24.01.2006 r. uważa, że:  powoływanie się Burmistrza na działania Rady Miejskiej jest nie na miejscu.

W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Komisja  wnioskuje  do  Przewodniczącej  Rady  Miejskiej  o  wystosowanie  odpowiedzi  na  w/w  pismo  do 
Burmistrza w kwestii zarzutów pod adresem Rady Miejskiej.
W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

2. Komisja zapoznała się z pismem Pana Franciszka Malona zam. Zebrzydowa 213 z dnia 20.01.2006 r. w 
sprawie gruntów.

3. Pismo Burmistrza do Przewodniczącej Rady Miejskiej z dnia 12.01.2006 r. 
Komisja zapoznała się z w/w pismem i po jego analizie stwierdza, iż odpowiedź na wnioski Przewodniczącej 
Rady nie została udzielona, a jedynie z treści pisma wynika, że Burmistrz chce utrudnić pracę Rady Miejskiej. 
Każdy mieszkaniec naszej Gminy ma prawo do pełnej informacji w sprawach gminy za wyjątkiem objętych 
tajemnicą zgodnie z obowiązującym prawem.

4. Komisja zapoznała się z:
- pismem  prokuratury  Okręgowej  w  Jeleniej  Górze  z  dnia  10.01.2006  r.  –  odpowiedź  na  skargę 

Przewodniczącej Rady z dnia 30.11.2005 r.,
- pismem Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego,
- pismem Pani Zofii Bokszańskiej,
- rozstrzygnięciem  nadzorczym  o  nieważności  Uchwały  nr  XLI/314/05  w  sprawie  wynagrodzenia 

Burmistrza,
- pismem  Burmistrza  z  dnia  30.12.2005  r.  w  sprawie  zadań,  które  oczekują  do  umieszczenia  w 

Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

5. Komisja wnioskuje do Przewodniczącej Rady o przygotowanie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia 
Burmistrza.

W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” – 2, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 3.

6. Komisja przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2005 rok.
W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

II cz. posiedzenia 20 luty 2006 r. 



1. Ciąg dalszy kontroli w zakresie przeprowadzonych przetargów w 2005 r.
2. Komisja zapoznała się z:

1) pismem Prokuratury   z  dnia  06.02.2006 r.  zawiadomienie  o  uwzględnieniu  złożonego  przez  Radę 
Miejską odwołania od postanowienia w sprawie niewłaściwego gospodarowania wydatkami środków 
budżetu na sporządzenia projektów budowlanych,

2) komunikatem – Prokurator Rejonowy w Bolesławcu, że w dniach 22-28-02.2006 r. w godz. 11:00 – 
15:00 będą udzielali osobom pokrzywdzonym przestępstwem informacji prawnych,

3) pismem Ligi Polskich Rodzin Pana Edwarda Bogumiła z dnia 26.01.2006 r. w sprawie wystąpienia 
Pana Kazimierza Góry na sesji (nie upoważniony przez LPR),

4) pismem  Głównego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie  do  Rady  Miejskiej  z  dnia 
15.02.2006 r. dot. skargi na Burmistrza,

5) zaproszeniem na X Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych w dniach 20-
23 kwietnia 2006 r. -  „Rada 2006”.

Na tym protokół zakończono.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczyła:

             Henryka Pilna                                                                                                 Genowefa Szpila


