
Protokół nr 27/06
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

w dniu 30 czerwca 2006 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Henryki Pilnej.

Godz. rozpoczęcia – 8:00
Godz. zakończenia – 11:40

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Henryka Pilna – Przewodnicząca Komisji
2. Małgorzata Braszko – Z-ca Przewodniczącej
3. Mariusz Zamorski – Sekretarz 
4. Piotr Bober – członek

Nieobecny radny Józef Walęga.

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Ocena realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy Nowogrodziec.
3. Ocena działalności Straży Miejskiej za 2005 rok – zasadność utrzymania.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Protokół nr 25/06 i 26/06 przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brały 4 osoby, „za” przyjęciem – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2.  Realizację zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy Nowogrodziec przedstawił Burmistrz E. 
Szczerbień.
Lista zadań strategicznych zawiera 29 zadań, których realizacja została przewidziana na lata 2001 – 2017 w 
podziale na 3 etapy:
A – I etap zadania do wykonania w latach 2001 – 2002
B – II etap zadania do wykonania w latach 2003 – 2006
C – III etap zadania do wykonania w latach 2007 – 2017

Z pośród 29 zadań, które omówił Burmistrz:
Zadanie 5d  dot. realizacji projektu Dolnośląskiego Parku Zrównoważonego Rozwoju - nie zostało zrealizowane 
z uwagi na zbyt słabe zaangażowanie się Spółki w sprawy, do których została powołana. 
Burmistrz poinformował Komisję, że Spółka zawiesiła działalność.
Zadanie  6e dot.  remontu  dróg  transportu  rolniczego  –  nie  zostało  w  ogóle  zrealizowane,  przewidywane 
wykonanie 2001 – 2006.
Zadanie  7a,  b,  c dot.  rozwoju  systemu  wodociągów  –  nie  zostało  w  ogóle  zrealizowane,  przewidywane 
wykonanie 2001 – 2006.
Zadanie 8 dot. zbrojenia terenów Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości – 
wykonano GPZ oraz drogę technologiczną, przewidywane wykonanie 2001 – 2010.
Zadanie 9 a, b, c dot. rozwoju systemów energetyki – zadanie niewykonane, przewidywane wykonanie 2001 – 
2010.
Zadanie  10  a,  b dot.  wspierania  rozwoju  funkcji  turystyczno  –  rekreacyjnych  gminy  –  nie  wykonano, 
przewidywane wykonanie 2001 – 2010.
Zadanie 11 – nie wykonano kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu, 
nie wykonano nowych obiektów szkolnych w Wykrotach i Gierałtowie, nie wybudowano sal gimnastycznych w 
Zebrzydowej i Gościszowie. Przewidywane wykonanie 2001 – 2006.
Zadanie  12  dot.  utworzenia  placówki  szkolnictwa  ponadgimnazjalnego  –  nie  wykonano,  przewidywane 
wykonanie 2001 – 2006.
Zadanie 15 dot. rozwoju systemu ochrony zdrowia – nie wykonano remontu, modernizacji i doposażenia szpitala 
w  Nowogrodźcu  (przewidywane  wykonanie  2001  –  2006),  nie  utworzono  podstacji  ratownictwa  w 
Nowogrodźcu (przewidywane wykonanie 2001 – 2006), nie wykonano remontów, modernizacji i wyposażenia 



ośrodków  zdrowia  w  Wykrotach  i  Zebrzydowej  (przewidywane  wykonanie  2001  –  2002),  nie  utworzono 
placówki całodobowej opieki medycznej (przewidywane wykonanie 2001 – 2002).
Zadanie 16 a – nie utworzono domu pomocy społecznej, przewidywane wykonanie 2001 – 2006.
Zadanie 17 a dot. budowy nowego obiektu centrum kultury – nie wykonano, przewidywane wykonanie 2001 – 
2006.
Zadanie 19 – modernizacja siedziby Urzędu Miejskiego – nie wykonano, uzyskanie certyfikatu ISO przez Urząd 
Miejski – nie wykonano (przewidywane wykonanie 2001 – 2006).
Zadanie 20 a, b dot. rewitalizacji i wsparcia – rewitalizacji obiektów zabytkowych, a przede wszystkim Starego 
Miasta i ruin poklasztornych nie wykonano, przewidywane wykonanie 2001 – 2006.
Zadanie  21 dot.  likwidacji  barier  architektonicznych  w  gminnych  obiektach  użyteczności  publicznej  –  nie 
wykonano, przewidywane wykonanie 2001 – 2010.
Zadanie 22 dot. wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego – nie wykonano, przewidywane wykonanie 
2001 – 2010.
Zadanie 27 – modernizacja oczyszczalni ścieków – nie wykonano (przewidywane wykonanie 2001 – 2006), 
modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnej na terenie całej gminy – nie wykonano (przewidywane wykonanie 
2001 – 2010).

Komisja ocenia wykonanie zadań zgodnie ze strategią na zbyt niskim poziomie z uwagi na fakt nie 
wykonania bardzo ważnych dla społeczeństwa zadań tj. wodociągowanie gminy, kanalizacja oraz modernizacja 
oczyszczalni ścieków. Ponadto remonty obiektów służby zdrowia, nie wybudowano obiektów takich jak sale 
gimnastyczne, nie zlikwidowano barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej. 

Ad.  3. Zaproszony  na  posiedzenie  Komisji  Komendant  Straży  Miejskiej  Edward  Widuch  przedłożył 
sprawozdanie z działalności Straży za okres od 01.01.2005 r. – 01.01.2006 r. w formie załącznika do protokołu 
Komisji.
Komendant poinformował Komisję o kontroli mieszkańców miasta i gminy Nowogrodziec jaka przeprowadzi 
Straż Miejska do. posiadania umów na wywóz śmieci.
Nadal Straż zajmuje się sprawami takimi jak np.: zabezpieczanie meczów lub innych imprez, akcją łapania psów 
(raz na kwartał), pomocą w akcji powodziowej. Razem z Policją patrolują tereny miasta i gminy Nowogrodzie i 
gminy Osiecznica, świadczą usługi samochodem dla potrzeb Urzędu Miejskiego, pobierają opłaty na targowisku 
miejskim.
Ponieważ zakres pracy Straży Miejskiej jest bardzo różny, a teren działania rozległy Komisja nie wnosi uwag co 
do zasadności jej utrzymania.

Ad. 4. Nie występuje.

Ad. 5. Sprawy bieżące. 

1. Wniosek:
Komisja wnosi o stałe monitorowanie rynku w godzinach popołudniowych i wieczornych przez Straż Miejską 
oraz poprawę oświetlenia w centrum miasta i bocznych uliczek wokół rynku. 
W głosowaniu udział brały 4 osoby, „za” wnioskiem – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

2. Komisja zapoznała się z pismem Burmistrza Nowogrodźca z dn. 26.05.2006 r. do Przewodniczącej Komisji 
Rewizyjnej  dot.  przekazywania  subwencji  dla  jednostek  oświatowych  informujące  o  zwiększonym 
zapotrzebowaniu szkół na wydatki z tytułu:
- wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych na kwotę 51.250 zł,
- na remonty SP w Godzieszowie 5.600 zł

                              SP w Czernej           7.340 zł
                              SP w Wykrotach    75.775 zł
                Gimnazjum w Nowej Wsi   60.730 zł
                                                           149.345 zł
           na zakup szafek SP Nowogrodziec 27.500 zł
      wg analizy na 30.04.2006 r. przewiduje się brak środków na wydatki rzeczowe 691.800 zł.

3. Komisja  zapoznała się  z  pismem Przewodniczącej  Rady Miejskiej  z  dnia 12.06.2006 r.  do Burmistrza 
Nowogrodźca w związku z odmową udostępnienia miejsca posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i 
Budżetu wyznaczonego na dzień 09.06.2006 r. godz. 15:30.

Do  wiadomości  Pan  Jacek  Dżedzyk   Dyrektor  Wydziału  Prawnego  i  Nadzoru  Dolnośląskiego  Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu.
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4. Komisja  zapoznała  się  z  pismem Burmistrza  z  dnia  02.06.2006 r.  skierowane do  Pana  Jacka  Dżedzyk 
Dyrektora  Wydziału  Prawnego  i  Nadzoru  Dolnośląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  we  Wrocławiu  w 
sprawie udzielenia informacji publicznej dla Pana Kazimierza Góry zam. Milików 141. 

5. Komisja zapoznała się z pismem Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu z dnia 25.05.2006 r. w sprawie 
naprawy nawierzchni dróg w miejscowościach Kierżno, Gierałtów, Gościszów. 

6. Komisja zapoznała się z pismem Inspektora kontroli państwowej NIK Magdaleny Barzęc z dnia 23.05.2006 
r. skierowanym do Przewodniczącej Rady Miejskiej o udzielenie wyjaśnień na pytania:
- dlaczego  Rada  nie  wyraziła  zgody  na  realizację  zadania  „Modernizacja  Świetlicy  Wiejskiej  w 

Milikowie”,
- czy Rada Miejska na sesjach lub posiedzeniach Komisji podejmowała kwestie związane ze zleceniem 

przygotowania wniosków o dofinansowanie z UE, wykonywaniem projektów i koncepcji wykonawcom 
zewnętrznym.

7. Komisja zapoznała się z pismem Rady Miejskiej z dnia 06.06.2006 r. do Inspektora kontroli państwowej 
NIK Magdaleny Barzęc jako odpowiedź na pismo z dnia 23.05.2006 r.

8. Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Pana  Tomasza  Lach  zam.  Czerna  213  z  dnia  05.06.2006  r.  do 
Przewodniczącej Rady Miejskiej z prośbą zajęcia się sprawą działki nr 187, na której nie może posadzić 
lasu  z  powodu  przeszkód  w  postaci  przeznaczenia  działki  w  planach  zagospodarowania  na  cele 
wydobywcze i rekreacyjno – turystyczne. 

Komisja analizując przedłożony materiał zauważa, że pokłady surowca dla potrzeb ceramiki budowlanej dla 
Zakładu Ceramicznego w Czernej są zbędne z uwagi na fakt zamknięcia tego zakładu. Być może nikt nie będzie 
w przyszłości tym zainteresowany, a jeżeli tak to las można wyciąć.

9. Komisja zapoznała się z pismem Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu z dnia 22.06.2006 r. w sprawie 
odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2274 D relacji Brzeźnik – Nowogrodziec.

10. Komisja zapoznała się  z  pismem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej  w 
Nowogrodźcu  z  dnia  26.06.2006  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  prac  remontowo  –  budowlanych  w 
budynkach administrowanych przez SP ZOZ, termin wykonania zaleceń upływa 30.09.2006 r. 

Komisja  proponuje  Burmistrzowi  (obecny  przy  dyskusji)  sprawdzenie  umowy  zawartej  z  SP  ZOZ  na 
użytkowanie obiektów, jaki zakres prac remontowych należy do właściciela tj. Gminy, a jaki do uzytkownika 
tych obiektów. 

11. Obecny  na  posiedzeniu  Burmistrz  E.  Szczerbień  zabronił  Przewodniczącej  Komisji  zapraszania  na 
posiedzenia Komisji osób do referowania tematu posiedzenia. 

Zawiadomienie ma Przewodnicząca wystosować do Burmistrza i tylko Burmistrz będzie decydował o tym kogo 
wyznaczy i czy w ogóle wyznaczy.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz. 11:40 zamknęła posiedzenie. 

          Protokołowała:                                                                                                    Przewodniczyła:

          Henryka Pilna                                                                                                       Henryka Pilna
                                                                                                                                Przewodnicząca Komisji 
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