
Protokół nr 24/06          
z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska

z dnia 22 sierpnia 2006 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Piotra Bober.

Godzina rozpoczęcia: 13:05
Godzina zakończenia: 15:55

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. Ocena kosztów ogrzewania mieszkań w mieście Nowogrodziec.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1.  Protokół nr 23/05 z dnia 3 lipca 2006 r. przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” przyjęciem – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.

Ad. 2. Informację przedstawił  Dyrektor  Zakładu Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej w Nowogrodźcu 
Andrzej Jonik, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ponadto dodał, że kotłownie serwisowane są w pełni oraz dokonano czyszczenia chemicznego zbiorników na 
ciepłą wodę. Są przygotowani do sezonu. 

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał.

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok,
Projekt omówił Sekretarz Gminy J. Kata. Projekt opiera się głownie na środkach otrzymanych.
Ponadto  przedstawił  zobowiązanie  firmy  AKW  Kick  GmbH  i  Gebr.  Dorfner  do  wpłacenia  dla  gminy 
Nowogrodziec  kwoty  2.500  euro  oraz  umowę  z  Interreg  IIIA  o  dofinansowanie  portalu  internetowego 
Partnerstwa Miast Kaolinowych.
Brak opinii.

2) w sprawie emisji obligacji komunalnych,
Projekt omówił Sekretarz Gminy J. Kata.
Gmina  Nowogrodziec  wyemituje  450  obligacji  o  wartości  nominalnej  10.000  zł  każda  na  łączną  kwotę 
4.500.000 zł. 
Przedstawiony projekt uchwały określa ramy prawne sposobu emisji obligacji. Emisja 4.500.000 zł zabezpiecza 
płynną realizację zadań ujętych w budżecie gminy. 
Brak opinii.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

1. Sprawa nawiezienia piasku i ułożenia folii przy parkingu boiska,
Sekretarz Gminy J. Kata poinformował, że nastąpiła konieczność ponieważ zaczęły przesiąkać wały.

2. Komisja zwróciła uwagę na zły stan mostku w Milikowie i prosi o sprawdzenie. 



3. Propozycja  projektu  planu  aglomeracji  „Nowogrodziec”  Gmina  Nowogrodziec  –  Komisja  opiniuje 
pozytywnie.

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

4. Przyjęto do wiadomości:
1) zawiadomienie Sądu Rejonowego o rozprawie przeciwko E. Szczerbieniowi,
2) notatkę służbową sporządzoną ze spotkania w dniu 09.08.2006 r.  w sprawie przeniesienia środków 

budżetowych w roku bieżącym z działu 710 rozdz. 71004 § 4300 na dział 600 – bieżące utrzymanie 
dróg,

3) notatkę służbową sporządzoną ze spotkania w dniu 08.08.2006 r.  w sprawie przeniesienia środków 
budżetowych w roku bieżącym z działu 710 rozdz. 71035 § 6050 na dział 600 – bieżące utrzymanie 
dróg,

4) pismo  Burmistrza  do  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w 
Nowogrodźcu w sprawie stanu technicznego obiektów,

5) pismo Szkoły Podstawowej w Parzycach o wyrażenie zgody na nadanie szkole imienia,

Radny Zb. Mitera za zgodą Przewodniczącego Komisji opuścił posiedzenie – godz. 15:45.

6) pismo Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu w sprawie budowy chodnika przy 
ul. Chrobrego,

7) zawiadomienie Prokuratury Rejonowej o przesłanym do Sądu Rejonowego Karnego aktu oskarżenia 
przeciwko E. Szczerbieniowi,

8) postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie sfałszowania dokumentacji dotyczącej remontu sali 
gimnastycznej przy ul. Lubańskiej,

9) upoważnienie  Wojewody  Dolnośląskiego  do  przeprowadzenia  kontroli  problemowej  w  Urzędzie 
Miejskim i Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu,

10) pismo  Inspektora  kontroli  państwowej  M.  Barzęc  o  udzielenie  wyjaśnień  oraz  odpowiedź 
Przewodniczącej Rady w tej sprawie,

11) pismo Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach dotyczące Dożynek Wojewódzkich,
12) postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie znieważenia radnych Rady Miejskiej.

5. Wniosek Komisji:
Komisja wnioskuje o zabezpieczenie terenu pochówku w Nowogrodźcu do czasu przystosowania terenu nowego 
cmentarza.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” wnioskiem – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji o godz. 15:55 zamknął posiedzenie. 

       Protokołowała:                                                                                                       Przewodniczył:

     Jolanta Janeczko                                                                                                          Piotr Bober

                                                                                                                                Przewodniczący Komisji 


