
Protokół nr 28/06
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

w dniu 28 sierpnia 2006 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Henryki Pilnej.

Godz. rozpoczęcia – 14:30
Godz. zakończenia – 17:45

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

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Analiza wykonania wniosków Komisji za rok 2005 i I półrocze 2006 r.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Protokół nr 27/06 z posiedzenia w dniu 30 czerwca 2006 r. przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” przyjęciem – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.

Ad. 2. Komisja analizując odpowiedzi na wnioski Komisji stwierdza, że w 2005 roku udzielono odpowiedzi na 
wszystkie  wnioski  Komisji.  Niemniej  jednak  pomimo  udzielonej  odpowiedzi  nie  zaproponowano  Radzie 
Miejskiej ujęcia zadania w budżecie na rok 2006, dotyczy to pkt 47 wniosków pn. „Jakie przeszkody blokują 
wykonanie  przystanku  autobusowego  w Kierżnie.  Dojeżdżające  dzieci  do  szkoły  w  Nowej  Wsi  stoją  pod 
chmurką”.
Na wnioski Komisji  złożone w 2006 roku nie udzielono żadnej odpowiedzi.

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał:

1) w sprawie emisji obligacji komunalnych,
Opinia Komisji negatywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 1, „przeciw” – 2, „wstrzymujących się” – 2.

2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok,

przesunięcia w planie wydatków:
dział 750 rozdz. 75023 § 6060 zmniejszenie 
kwota 25 000 zł na zwiększenie 75095 § 6050
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 0, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 5.

dział 852 rozdz. 85219 § 4010, 4300 zmniejszenie 24 000
zwiększenie § 6060 24 000
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

1. Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  propozycję  Burmistrza  dot.  przeniesienia  środków  w  budżecie  na 
wykonanie prac na budynku przy ul. Mickiewicza (po aptece) w kwocie 44.595 zł, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.

Z wyjaśnień i pisma Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynika, że prace nie ujęte w 
kalkulacji mają wykonać lokatorzy.



2. Komisja zapoznała się z pismami oraz przyjęła do wiadomości:

1) Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 08.08.2006 r. 
dot. projektu planu aglomeracji w związku ze zmianą przez Gminę planów inwestycyjnych (rezygnacja 
z  koncepcji  zakładającej  dwa  odrębne  systemy  kanalizacyjne  zakończone  oczyszczalniami  w 
Nowogrodźcu  i  Wykrotach  i  podłączenia  miejscowości  gminy  do  projektowanej  oczyszczalni  w 
miejscowości Kierżno (konieczna jest aktualizacja planu aglomeracji „Nowogrodziec”).

2) Postanowienie  z  dnia  26.06.2006  r.  o  umorzeniu  śledztwa  w  sprawie  znieważenia  Radny  Rady 
Miejskiej w N-cu w dniu 25 listopada 2005 r. podczas sesji Rady Miejskiej przez Kazimierza Górę.

3) Postanowienie  o  umorzeniu  śledztwa  w  sprawie  sfałszowania  dokumentacji  dot.  remontu  sali 
gimnastycznej w Nowogrodźcu ul. Lubańska 42 z dnia 30.06.2006 r.

4) Zażalenie  Przewodniczącej  Rady  Miejskiej  do  prokuratury  Okręgowej  w  Jeleniej  Górze  za 
pośrednictwem Prokuratury Rejonowej w B-cu z dnia 13.07.2006 r. na w/w postanowienie.

5) Pismo prokuratury  Rejonowej  w B-cu  z  dnia  18.07.2006 r.  do  Przewodniczącej  Rady Miejskiej  o 
przedłożenie uchwały Rady o zaskarżeniu w/w postanowienia.

6) Prokuratura Rejonowa w B-cu wzywa Przewodniczącą Rady Miejskiej o przedłożenie uchwały Rady 
Miejskiej (pismo z dnia 16.08.2006 r.).

7) Przewodnicząca Rady Miejskiej do Prokuratora prokuratury Rejonowej w B-cu pism z dnia 21.08.2006 
r. odpowiedź na wcześniejsze wezwanie.

8) Pismo GCKiS w Kobierzycach z dnia 14.06.2006 r. informujące o dożynkach wojewódzkich, które 
odbędą się 27.08.2006 r. w Kobierzycach.

9) Pismo M. Barzęc Inspektora NIK do Przewodniczącej Rady Miejskiej z dnia 05.07.2006 r. w sprawie 
wyjaśnienia „dlaczego Rada Miejska podejmowała uchwałę w 2000 r. na pokrycie warstwą bitumiczną 
drogi ul. Garncarska w Nowogrodźcu”.

10) Pismo Przewodniczącej   Rady Miejskiej  z  dnia  06.07.2006 r.  jako odpowiedź dla Pani  M. Barzęc 
Inspektora NIK na pismo z dnia 05.07.2006 r. 

11) Upoważnienie  wydane  przez  Wojewodę  Dolnośląskiego  dla  Pani  Violetty  Matuszewskiej  dla 
przeprowadzenia kontroli w dniu 30.06.2006 r. w Urzędzie Miejskim i Radzie Miejskiej.

12) Plan kontroli problemowej w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i 
wniosków,  terminowości  składania  oświadczeń  majątkowych  oraz  prowadzenia  zbiorów przepisów 
gminnych.

13) Pismo Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu z dnia 20.07.2006 r. w sprawie 
budowy chodnika przy ul. Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 w Nowogrodźcu.

14) Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Parzycach do Burmistrza w sprawie nadania imienia.
15) Pismo Burmistrza N-ca z dnia 24.07.2006 r. do Dyrektora SP ZOZ w N-cu dot. wykonania remontów 

ośrodków zdrowia zgodnie z zaleceniami Sanepidu.
16) Notatka  służbowa  pracowników  Urzędu  Miejskiego  z  dnia  08.08.2006  r.  w  sprawie  przeniesienia 

środków zaplanowanych na 2006 r. w kwocie 100 000 zł na bieżące utrzymanie dróg.
17) Notatka  służbowa  pracowników  Urzędu  Miejskiego  z  dnia  09.08.2006  r.  w  sprawie  przeniesienia 

środków  budżetowych  zaplanowanych  na  2006  r.  na  wykonanie  planów  zagospodarowania 
przestrzennego na wykonanie remontu mostków w Gościszowie i Wykrotach przy ul. Mickiewicza; 
30 000 zł, 22 000 zł przeznaczyć na bieżące utrzymanie dróg np. naprawa drogi do P. Chojnarz w 
Gościszowie oraz drogi w Czernej, Gierałtowie, Wykrotach, Milikowie, Parzycach. 

18) Sąd Rejonowy w Bolesławcu zawiadamia Radę, że rozprawa przeciwko E. Szczerbieniowi odbędzie się 
19.09.2006 r. o godz. 12:00.

3. Wnioski Komisji:

1) Komisja  wnioskuje  o  udostępnienia  stadionu  w  Nowogrodźcu  przy  ul.  Lubańskiej  dla  zespołów 
sportowych z terenu gminy Nowogrodziec oraz dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Uzasadnienie: stadion wybudowany za pieniądze podatników winien być udostępniony j/w, a obecnie brak jest 
boiska na którym mogą ćwiczyć i grać wszyscy zainteresowani sportem. 
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” wnioskiem – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

2) Odnośnie notatki służbowej z dnia 08.08.2006 r. oraz 09.08.2006 r. w sprawie propozycji przeniesienia 
środków - Komisja oczekuje odpowiedzi:



Dlaczego Referat Rozwoju Gospodarczego i Budownictwa Urzędu Miejskiego zwlekał w czasie od zaistnienia 
uszkodzeń mostków na wiosnę do obecnej chwili, co było powodem nie zainteresowania się Referatu tak ważną 
sprawą, która narażała i naraża mieszkańców Gościszowa i Wykrot na nieudogodnienia i niebezpieczeństwo.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” wnioskiem – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz. 17:45 zamknęła posiedzenie. 

          Protokołowała:                                                                                                    Przewodniczyła:

          Henryka Pilna                                                                                                       Henryka Pilna
                                                                                                                                Przewodnicząca Komisji 


