
Protokół Nr 58/06 z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 19 czerwca 2006 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Genowefy Szpili.

Godzina rozpoczęcia  – 10:20
Godzina zakończenia  – 14:10

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Genowefa Szpila – Przewodnicząca
2. Elżbieta Kata – Z-ca 
3. Henryka Pilna – Sekretarz

Nieobecni radni: Bogusław Nowak, Józef Walęga.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Rady Anna Rosa.

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Informacja w zakresie wodociągowania gminy Nowogrodziec.
3. Sprawy bieżące.

 Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Protokół nr 57/06 z posiedzenia w dniu 09.05.2006 r. przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 3 osoby: „za” przyjęciem – 2, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.

Ad.  2. Przybyły  na  posiedzenie  Kierownik  Referatu  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budownictwa  Jan  Chudaś 
oświadczył, że nie jest przygotowany do udzielenia pełnej informacji na temat wodociągowania gminy N-c. 
Uzasadnił  oświadczenie  tym,  że  trwa  kontrola  NIK  i  z  tego  powodu  jest  bardzo  zaangażowany  w 
przygotowywanie  dokumentów  dla  kontroli.  Ponadto  jest  do  opracowania  wniosek  na  budowę  sali 
gimnastycznej w N-cu do dawnego MENiS. 

Podpisana  została  umowa z  firmą „FUNAM” na  projekt  wodociągu  Kierżno  –  Czerna.  Natomiast 
Milików  –  Gościszów  zostały  przekazane  dokumenty  w  postaci  map  i  innych  niezbędnych  dokumentów. 
Ponieważ tereny, przez które będzie przechodził wodociąg związane są z gruntami kolejowymi oraz terenami 
związanymi z autostradą należy oddzielnie dokonywać uzgodnień. 
Jeżeli chodzi o wodociąg w Gierałtowie to rozpoczęcie budowy nastąpi jesienią br.  Projekt na wodociąg w 
Gierałtowie wykonany został przez firmę z Gdańska, a wniosek opracowała firma z Oświęcimia. 
Wykonanie  oświetlenia  zostanie  wykonane  od  istniejącego  mostu  na  Kwisie  w  kierunku  drogi  nr  4  w 
Zebrzydowej tj. ul. Strzelecka i ul. Kaolinowa. 
Należy zająć się pilnie sprawą oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu.

Następnie  uzupełnienia  dokonał  Sekretarz  Gminy  Józef  Kata  informując  Komisję,  że  pozostały  w 
Urzędzie  Marszałkowskim  we  Wrocławiu  środki  unijne  i  jest  szansa  na  uzyskanie  środków  na  budowę 
wodociągu w Gierałtowie. 
Zwracał się Burmistrz do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu ze sprawą obligacji na inwestycje 
wodociągowe lecz wymagana jest dokładnie opracowana i podjęta uchwała Rady Miejskiej. Zrezygnowano z 
tego rodzaju uzyskania środków.
Ponieważ na salę gimnastyczną uzyskano „promesę” na podstawie dokładnej analizy finansowej możliwości 
gminy  to  po  zakończeniu  inwestycji  na  salę  gimnastyczną,  ta  analiza  będzie  mogła  być  wykorzystana  dla 
promesy na wodociąg Gierałtów. Wodociąg w Gierałtowie będzie wynosił 34 km długości. 
Sprawa wodociągowania w strefie, której wykonanie podejmuje się wykonać „HYDRO-TECH” Sp. z o.o. z 
udziałem 100% gminy Nowogrodziec, finansowanie inwestycji oraz jej wykonanie ustalone zostało z austriacką 
firmą Weber. Spłata inwestycji w kwocie około 1 mln zł za wykonanie 2 km 200 m zostanie dokonywana przez 
Spółkę „HYDRO-TECH” w transzach z opłat za wodę. Nowe ceny za wodę zostaną ustalone przez Spółkę 
„HYDRO-TECH”.

Ad. 3. Sprawy bieżące.



1. Projekt  uchwały w sprawie nabycia nieruchomości  (działka nr 205/2 o pow. 0,38 ha w Gierałtowie na 
powiększenie cmentarza).

2. Projekt uchwały w sprawie zasad wypłacania diet przysługującym członkom organów gminy i członkom 
Komisji doraźnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Opinia Komisji pozytywna. 
W głosowaniu udział brało 3 osoby: „za” opinią pozytywną – 2, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.
3. Pismo do Burmistrza Nowgrodźca z dnia 12.06.2006 r. w sprawie odmowy udostępnienia miejsca posiedzeń 

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z terminem 09.06.2006 r.
4. Pismo Burmistrza do Dyrektora Wydziału Prawnego i  Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

Pana Jacka Dżedzyk z dnia 02.06.2006 r.
5. Pismo Rady Miejskiej do Inspektora NIK Magdaleny Barzęc z dnia 06.06.2006 r. w sprawie udzielenia 

odpowiedzi na pismo z dnia 23.05.2006 r. 
6. Pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu w sprawie remontu dróg. 
7. Pismo  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Nowogrodźcu  M. 

Krzywdzińskiego z dnia 24.05.2006 r. w sprawie naprawy dachu w Przychodni Gminnej w Nowogrodźcu.
8. Pismo mieszkańców wsi Milików do Burmistrza dot. odwodnienia drogi gminnej z przepustu przy posesji nr 

129.
9. Postanowienie  o  umorzeniu  śledztwa  w  sprawie  niewłaściwego  gospodarowania  wydatkami  środków 

budżetu ( z dnia 25.04.2006 r.).
10. Pismo Przewodniczącej Rady do Inspektora NIK z dnia 22.05.2006 r.
11. Pismo Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu do Burmistrza z dnia 

12.05.2006 r. o wyrażenie zgody na zakup samochodu.
12. Pismo Burmistrza do Pana Kazimierza Góry zam. Milików 141 w sprawie pisma Przewodniczącej Rady z 

dnia 02.05.2006 r.
13. Radna Elżbieta Kata nie zwolniła się z posiedzenia Komisji w dniu 09.05.2006 r., opuściła posiedzenie po 

wyczerpaniu punktów porządku posiedzenia tak jak to było w zwyczaju dotychczas. 

Na tym protokół zakończono.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczyła:

            Henryka Pilna                                                                                                  Genowefa Szpila


