
Protokół Nr 27/06 z posiedzenia
Komisji ds. Wspierania i Upowszechniania Idei Samorządowej

odbytego w dniu 26 kwietnia 2006 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Zbigniewa Skwarka.

Godz. rozpoczęcia: 14:25
Godz. zakończenia: 17:55

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. Działania promujące osiągnięcia kulturalno – oświatowe i sportowe w Gminie Nowogrodziec.
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 26/06 z posiedzenia odbytego w dniu 31 marca 2006 r. został przyjęty.
W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” przyjęciem – 6, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad.  2. Informacji  udzielała  p.o.  Dyrektora  Gminnego  Centrum  Kultury  i  Sportu  w  Nowogrodźcu  Halina 
Krawczyk oraz Sekretarz GiM Józef Kata.
W/w poinformowali Komisję o objęciu patronatu medialnego przez telewizję Lubań – Bolesławiec w 2005 r. 
miasto  i  gminę  Nowogrodziec,  w  tym roku  gazeta  Nowiny  Jeleniogórskie  i  gazeta  Wrocławska  publikuje 
informacje.  Informacje  przekazywane  są  do  szkół  na  temat  imprez  organizowanych  przez  GCKiS.  Są  to 
informacje o organizowaniu różnego rodzaju imprezach.
Zespoły śpiewacze z terenu gminy organizują stoły wielkanocne oraz biorą udział na terenie regionu czy kraju w 
różnego rodzaju konkursach.
Orkiestra dęta zapraszana jest przez wójtów, burmistrzów z innych gmin do występów. 
Gminne Centrum organizuje imprezy sportowe np. biegi uliczne.
Zdaniem Pani Krawczyk promocja jest bardzo kosztowna, a na to niestety nie ma środków. Środki ujęte w 
budżecie na promocję nie może wykorzystać ponieważ nie są przeznaczone dla GCKiS. Zgodna jest z opinią 
Komisji, że osiągnięcia w sporcie czy w innej dziedzinie winny być promowane.
GCKiS chce mieć swoją stronę internetową, ale do tego konieczny jest odpowiedni sprzęt i  w tym też celu 
złożyła wniosek do Euroregionu Nysa w ramach Interreg o dofinansowanie ze środków pomocowych zakup 
sprzętu.

Ad. 3. Uchwała w sprawie zniesienia nazwy Ołdrzychów.
Podstawa  prawna  jest  niezgodna  –  w  miejsce:  „Uchwała  Rady  Sołeckiej”  ma  być:  „Uchwała  Zebrania 
Wiejskiego”.
W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” wniesieniem poprawki – 6, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 4. Nie występuje.

Ad. 5. Wnioski.
1. Komisja wnioskuje o zniesienie nazwy Kol. Nowogrodziec na Nowogrodziec na tablicach informacyjnych 

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



2. Komisja  wnioskuje  o  przeprowadzenie  konkursu  ofert  na  działania  promujące  osiągnięcia  kulturalno  – 
oświatowe i sportowe dla organizacji, stowarzyszeń, instytucji wykazujących się dużymi osiągnięciami w 
ramach promocji gminy.

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

3. Komisja  wyraża  dezaprobatę  z  powodu  nie  rozstrzygnięcia  przydziału  środków  dla  stowarzyszeń  i 
organizacji, na dzień 26.04.2006 r. organizacje te nie wiedzą ile będą miały środków na działalność i kiedy 
je otrzymają, a funkcjonują jak do tej pory.

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

4. Komisja  wnosi,  aby  na  wykupionym  gruncie  od  Pani  Rudzik  i  Pana  Maziarza  przy  ul.  Sienkiewicza 
niezwłocznie wykonać parking dla pojazdów samochodowych.

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

Ad. 6. Sprawy bieżące.

Komisja zapoznała się z:
- pismem mieszkańców wsi Milików dot. przepustów z drogi powiatowej,
- pismem ZOZ Bolesłwiec w sprawie zakupu karetki,
- pismem Wojewody Dolnośląskiego w sprawie uchylenia uchwały dot. czystości i porządku w gminie,
- uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi za 2005 rok,
- pismem Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu o podjęciu zawieszonego śledztwa w sprawie  nadużycia 

uprawnień i wyrządzonej znacznej szkody w majątku gminy,
- pismem Pani Weroniki Puzio zam. Zebrzydowa w sprawie kupna działki nr 81/4,
- pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Godzieszowie Barbary Nowak o nieprzekazywaniu środków na 

bieżącą działalność szkoły,
- informacją Pełnomocnika ds. uzależnień Ewy Szczepańskiej w sprawie wydatkowania środków.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji o godz. 17:55 zamknął posiedzenie.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczył:

            Henryka Pilna                                                                                               Zbigniew Skwarek

                                                                                                                              Przewodniczący Komisji


