
Protokół Nr 15/05 z posiedzenia
Komisji ds. Wspierania i Upowszechniania Idei Samorządowej

odbytego w dniu 18 marca 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Zbigniewa Skwarka.

Godz. rozpoczęcia: 13:05
Godz. zakończenia: 18:50

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Zbigniew Skwarek – Przewodniczący 
2. Anna Rosa – Z-ca Przewodniczącego (spóźniona)
3. Henryka Pilna – Sekretarz
4. Maria Wojciechowska
5. Piotr Bober (spóźniony)
6. Genowefa Szpila (spóźniona) 
7. Robert Relich 

Temat posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia .
2. Efektywność pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej.
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:

Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 1. Protokół nr 13 i 14 z poprzednich posiedzeń Komisji został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0 (Przewodnicząca Rady nie
głosowała z powodu wyjścia do interesanta).

Na posiedzenie przybył Sekretarz GiM Józef Kata. Poinformował Komisję o sytuacji powodziowej w gminie, a
szczególnie na terenie wsi Milików i podjętych działaniach sztabu antykryzysowego.

Ad. 2. Sekretarz omówił na wstępie sytuację bardzo częstej zmiany przepisów dot. sporządzania wniosków w
pozyskiwaniu funduszy z UE oraz problemy wynikające z tych zmian.
Gmina złożyła wnioski w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu w dniu 23.07.2004 r.:

1) wniosek na modernizację oczyszczalni ścieków i wodociąg w Gierałtowie o dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR na lata 2004 –2006.

Sekretarz  przedłożył  Komisji  kartę  przyjęcia  wniosku  nr:  Z/z.02/I/1.2/213/04  z  datą  przyjęcia  wniosku
23.07.2004 r.

2) wniosek o dofinansowanie na inwestycję budowa wodociągu Milików – Gościszów złożono w listopadzie
2004 r.

3) wniosek o dofinansowanie na inwestycję budowa wodociągu Kierżno z przepinką w Czernej złożono w
listopadzie 2004 r.

4) wniosek o dofinansowanie na inwestycję informatyzacja Urzędu Gminy w ramach usług ONLINE złożono
w listopadzie 2004 r.

5) Inwestycja pn. „Budowa sali gimnastycznej  w Nowogrodźcu” – w najbliższym czasie będzie możliwy
przetarg na budowę, której  realizacja będzie w 2005 – 2006. Obecnie trwają uzgodnienia w Urzędzie
Marszałkowskim w Departamencie Kultury.



Sekretarz  poinformował Komisję  o  pobycie  Burmistrza  w Ministerstwie i  spotkaniu z  Panem Ratuszniak w
sprawach złożonych wniosków lecz Burmistrz do czasu posiedzenia Komisji nie informował Sekretarza GiM o
wynikach rozmów. Wspomniał też, że sprawą interesował się poseł Poniźnik i senator Matusiak.

Radny Robert  Relich oświadczył, że w internecie na stronie Urzędu Marszałkowskiego jest tylko wniosek z
Nowogrodźca dot. informatyzacji Urzędu Miejskiego. Jest też zapis mówiący o 200 wnioskach, które jeszcze nie
zostały rozpatrzone i może tam właśnie znajdują się pozostałe wnioski Nowogrodźca.

Radny Zbigniew Skwarek zwrócił się z zapytaniem, co z wnioskami o pozyskiwanie funduszy na inwestycje na
obszarach wiejskich – program odnowy wsi.
Sekretarz GiM odpowiedział, że jeszcze nie ma terminu na składanie wniosków do programu odnowy wsi, termin
ten nie został  jeszcze ustalony przez Urząd Marszałkowski. Nie zostały ustalone jeszcze żadne kryteria,  ani
zasady na jakich ma być tworzony wniosek. Kwota jaka może być wykorzystana to 450 tys. zł na wniosek. Na
dzień dzisiejszy nie przygotowujemy jeszcze żadnych wniosków.

Radna Maria Wojciechowska oznajmiła, że Nowa Wieś mogłaby złożyć taki wniosek ale przeszkodą jest nie
wykupiony grunt pod boisko. Nowa Wieś nie posiada boiska, gdybyśmy dostali 450 tys. to zrobione zostanie
boisko do piłki nożnej, piłki siatkowej, kosza itd. 

Radny Zbigniew Skwarek zwrócił się z apelem do Sekretarza, że najwyższy czas przystąpić do opracowania
stosownych materiałów aby nie było za późno.

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie swojej właściwości rzeczowej.

Radna  Maria  Wojciechowska  zapytała,  kiedy  będzie  przedstawiony  projekt  uchwały  dot.  zatwierdzenia
Regulaminu przyznawania stypendium. Termin ubiega 31.03.2005 r.
Sekretarz  oznajmił,  że  będzie  musiała  odbyć  się  jeszcze  jedna  Sesja  ponieważ  projekt  jest  jeszcze
nieprzygotowany. 

Radny Zbigniew Skwarek nawiązując  do  projektu  uchwały w sprawie sposobu rozliczania  i  kontroli  zadań
zleconych organizacjom pozarządowym niezaliczanym do  sektora  finansów publicznych zapytał  Sekretarza,
kiedy Stowarzyszenia będą miały wypłacone środki.
Sekretarz odpowiedział, że niezwłocznie po uchwaleniu wspomnianej przez radnego Zb. Skwarka uchwale.

Ad. 4. Wypracowanie opinii w kwestiach spornych

1. Projekt  uchwały w sprawie sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych organizacjom pozarządowym
niezaliczanym do sektora finansów publicznych – opinia pozytywna.

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” – 6, „wstrzymujących się” – 1.

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/138/04 Rady Miejskiej w sprawie powołania komisji
stałych – opinia negatywna.

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” – 1, „przeciw” – 3, „wstrzymujących się” – 3.

Ad. 5. Wnioski:

1. Komisja ponawia wniosek o przedłożenie sprawozdania za I półrocze 2004 r. przez KPC „TERMOEL”
Sp. z o.o. w N-cu, o które wnioskowała w dniu 07.02.2005 r.

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” – 7, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

2. Do projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2005 wprowadzić poprawki:

w rozdz. V pkt 14 wpisać: „Burmistrz Nowogrodźca za zgodą Rady Miejskiej postanawia o: a) wyborze
podmiotów, które uzyskują dotację, b) wysokości dotacji”;
lit. c) wykreślić;
pkt 15 – „Burmistrz Nowogrodźca wyznacza referaty Urzędu lub jednostki organizacyjne do sprawowania
kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań”.
Pozostałe punkty przesunąć o 1.

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” dokonaniem poprawek – 7, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.
W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” całością projektu – 7, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.
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3. Komisja  wnioskuje o utworzenie punktu informacyjnego w zakresie  pozyskiwania środków z UE –
pomoc w składaniu wniosków poprzez doradztwo, konsultacje, pomoc techniczną.

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za”– 7, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

4. Komisja  wnioskuje  o  zaplanowanie  rezerwy  celowej  w  budżecie  gminy  na  wkład  własny
wnioskowanego projektu jednostki budżetowej, stowarzyszeń, organizacji społecznych starających się o
pozyskanie środków z UE.

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” – 7, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

5. Poczynić starania o jak najszybsze przygotowanie propozycji  z  wniosków złożonych przez zebrania
sołeckie  o  dofinansowanie  w  ramach  „Odnowy  Wsi”  oraz  zachowanie  i  ochrona  dziedzictwa
kulturowego.

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za”– 7, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

6. Komisja  wnioskuje  o  przedłożenie  Radzie  Miejskiej  na  najbliższej  Sesji  Rady  porozumienia  ze
Starostwem  Powiatowym  w  Bolesławcu  w  sprawie  budowy  chodnika  dla  pieszych  Milików  –
Nowogrodziec celem podjęcia przedłożonego projektu uchwały.

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za”– 7, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 6. Sprawy bieżące.

1. Opinia: 
Komisja wyraża dezaprobatę w sposobie i późnym terminem wprowadzenia pod obrady Sesji uchwał w sprawie
programu współpracy GiM Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi, sposobie i kontroli zadań zleconych
organizacjom pozarządowym przez  co  organizacje  i  stowarzyszenia  są  pozbawione  przyznanych  dotacji  w
budżecie gminy na 2005 r. i do chwili obecnej nie otrzymały żadnych środków.
W głosowaniu udział brało 7 osób, „za”– 7, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

2. Radni  Genowefa  Szpila  i  Robert  Relich  przedstawili  sprawę złożenia  wniosków o  dofinansowanie  dla
ufundowania sztandarów:

- z okazji 50 – lecia istnienia OSP w Gościszowie,
- dla Szkoły Podstawowej w Gierałtowie z okazji nadania imienia patrona szkole,
- sfinansowania imprezy święta „Kresowiaków” w Gierałtowie zgodnie z wnioskami złożonymi

na ręce Burmistrza Nowogrodźca.

3. Radny Robert Relich poinformował Komisję o bierności Dyrektorki Gminnego Centrum Kultury i Sportu w
sprawie organizacji imprezy „Kresowiaków” w Gierałtowie.

4. Komisja zapoznała się z pismem Radnego Powiatu Adama Ciemięgi w sprawie oceny stanu sanitarnego
Powiatu Bolesławieckiego sporządzonego przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bolesławcu
i zapisach dot. naszej gminy w temacie wody.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji o godz. 18:50 zamknął posiedzenie.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczył:

             Henryka Pilna                                                                                               Z bigniew Skwarek

          Sekretarz Komisji                                                                                         P rzewodniczący Komisji
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