
Protokół nr 21/06          
z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska

z dnia 28 lutego 2006 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Piotra Bober.

Godzina rozpoczęcia: 14:00
Godzina zakończenia: 16:10

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

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Przyjęcie informacji w sprawie inwestycji oświetlenia dróg na terenie gminy Nowogrodziec.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1.  Protokół nr 20/05 z dnia 27 stycznia 2006 r. przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” przyjęciem – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.

Ad. 2. Informację przedstawił Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Budownictwa. 
Poinformował, że wszystkie oświetlenia, które są budowane są oświetleniem energooszczędnym. Natomiast w 
sprawie starego oświetlenie (lampy starego typu w Parzycach i Gościszowie) referat corocznie wnioskował do 
budżetu o wymianę lamp na energooszczędne ale nie dochodzi do skutku. 
Wymiana jednej lampy to koszt ok. 500 zł. 
Ponadto omówiono sprawę pozyskania środków z zewnątrz na co potrzebny jest udział gminy w wysokości 25% 
oraz projekt i pozwolenie na budowę.
Następnie omówił inwestycje zakończone w 2005 roku:
- oświetlenie ulic: Morelowa, Wiśniowa i Młyńska,
zamontowano 21 opraw i mieszkańcy są zadowoleni.
- oświetlenie ulic: Kwiatowa, Podleśna i Lipowa,
zamontowano 18 opraw. 
Wszystko jest zamknięte i rozliczone z rokiem budżetowym 2005.

Wnioski:

1. Komisja wnioskuje o przeprowadzenie audytu we własnym zakresie (bez zlecenia na zewnątrz) w sprawie 
oszczędności wynikających z wymiany lamp na energooszczędne.

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

2. Komisja wnioskuje o sprawdzenie możliwości  na pozyskanie środków z zewnątrz z przeznaczeniem na 
inwestycje oświetleniowe.

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

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał .

Projekty uchwał omówił Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Władysław Konefał.

1) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości (dz. nr 923/3 o pow. 0,04 ha poł. w Wykrotach),
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.



2) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (dz. nr 28/3 o pow. 2,21 ha poł. w Czernej),
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.

3) w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości (dz. nr 257/3 o pow. 0,0486 ha poł. w Nowogrodźcu),
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 5, „przeciw – 1, „wstrzymujących się – 0.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

Komisja przyjęła do wiadomości:
1) pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu w sprawie sieci 

ciepłowniczej,
2) pismo  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Nowogrodźcu  dotyczące 

podjęcia działań w sprawie pomieszczenia – strychu w budynku Przychodni,
3) pismo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Departament Inspekcji i Orzecznictwa w Warszawie w 

sprawie skargi Pana Kazimierza Góry,
4) zawiadomienie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze o uwzględnieniu zażalenia,
5) informacja o X Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych Reda 2006,
6) pismo Prezesa Zarządu Powiatowego Ligi Polskich Rodzin informujące o braku upoważnienia dla Pana 

Kazimierza Góry do wystąpień na sesjach.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji o godz. 16:10 zamknął posiedzenie. 

       Protokołowała:                                                                                                       Przewodniczył:

         Anna Rosa                                                                                                               Piotr Bober

    Sekretarz Komisji                                                                                              Przewodniczący Komisji 


