
Protokół nr 14/05          
z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska

z dnia 15 marca 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Piotra Bober.

Godzina rozpoczęcia: 14:00
Godzina zakończenia: 16:40

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

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Burmistrz Nowogrodźca Edward Szczerbień
2. Prezes „Hydro-Tech” Kazimierz Kuchmistrz

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Stan techniczny oczyszczalni ścieków i jej modernizacja.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1.  Protokół nr 13/05 z dnia 23.02.2005 r. przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6.

Ad. 2. Informację przedstawił Prezes „Hydro-Tech” Kazimierz Kuchmistrz.
Poinformował,  że  oczyszczalnia  ścieków w Nowogrodźcu jest  dopuszczona do  eksploatacji  przez  Starostwo
Bolesławiec pod warunkiem, że zostanie rozpoczęta jej modernizacja.

Burmistrz  poinformował,  że oczekują na decyzję odnośnie wniosku w sprawie dofinansowania modernizacji
oczyszczalni. W momencie podpisania umowy z Wojewodą gmina przystąpi do realizacji zadania.  Dodał, że
przed przystąpieniem do modernizacja oczyszczalni na pierwszym miejscu musi być wykonana kanalizacja 
wodno ściekowa. 

Ponadto poinformował o:
- przeprowadzonej kontroli odnośnie spalania materiałów przez firmę „Poloniatex” ,
- przeprowadzonej  kontroli  odnośnie  spalania  materiałów  na  kurnikach  w  Milikowie  z  firmy  PSANS

Wykroty,
- ogłoszeniu naboru na stanowisko Z-cy Burmistrza,

Radny Mariusz Zamorski zwrócił się z zapytaniem, w jaki  sposób są regulowane spłaty zadłużenia Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w N-cu wobec „Termoelu” firmy windykacyjnej DAF?
Burmistrz odpowiedział, ze do dnia dzisiejszego Zakład dokonał wpłaty 75 tys. zł., a reszta ma być przekazana
na początku kwietnia 2005 r. Dodał, że należy rozpocząć rozmowy odnośnie Spółki „Termoel”. Jest umówiony z
Radą Nadzorczą Spółdzielni im. „750 – lecia” i będą rozmawiać, chcą wiedzieć jakie plany ma Spółdzielnia.

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał.

1) w  sprawie  ustalenia  wysokości  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  I  kategorii
zaszeregowania oraz wartości punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu,

Brak opinii.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 3, „przeciw” – 3.



2) w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/155/04 z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie nabycia prawa
użytkowania wieczystego gruntu,

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 5, „wstrzymujących się” – 1.

3) w  sprawie  uchwalenia  programu  współpracy  Gminy  i  Miasta  Nowogrodziec  z  organizacjami
pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  uprawnionymi  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego na rok 2005,

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6.

4) w  sprawie  sposobu  rozliczania  i  kontroli  zadań  zleconych  organizacjom  pozarządowym
niezaliczanym do sektora finansów publicznych,

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6.

5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok,
Komisja wnioskuje o rozgraniczenie kosztów z podaniem na poszczególne drogi w rozdziale 60017.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” wnioskiem – 5, „przeciw” – 1.

6) w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/231/04 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia
2004  r.  w  sprawie  wydatków  budżetu  gminy  i  miasta,  które  nie  wygasają  z  upływem roku
budżetowego,

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6.

7) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  hipoteki  obciążającej  nieruchomości  (na  kwotę
350.000 zł),

Opinia negatywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „przeciw” – 4, „wstrzymujących się” – 2.

8) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  hipoteki  obciążającej  nieruchomości  (na  kwotę
229.435 zł),

Opinia negatywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „przeciw” – 3, „wstrzymujących się” – 3.

9) w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (dz. nr 1352),
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6.

10) W sprawie zmiany Uchwały nr XVI/138/04 Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu z dnia 23 stycznia
2004 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu,

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 5, „przeciw” – 1.

Ad. 4. Sprawy bieżące.
Opinia Komisji w sprawie projektu planu aglomeracji – pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji o godz. 16:40 zamknął posiedzenie. 

       Protokołowała:                                                                                                       Przewodniczył:

         Anna Rosa                                                                                                               Piotr Bober

    Sekretarz Komisji                                                                                              Przewodniczący Komisji 


