
Protokół nr 15/05          
z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska

z dnia 18 maja 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Piotra Bober.

Godzina rozpoczęcia: 9:00
Godzina zakończenia: 13:15

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Piotr Bober – Przewodniczący
2. Ludwik Gałka  - Z-ca Przewodniczącego
3. Anna Rosa – Sekretarz
4. Kazimierz Lewkowski
5. Zbigniew Mitera (spóźniony – godz. 9:13)
6. Mariusz Zamorski

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Budownictwa Jan Chudaś
2. St. Inspektor ds. drogownictwa UM Stanisław Majgier 
3. Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami Władysław Konefał
4. Przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego Leszek Maksymowicz
5. Przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Jan Kowalik
6. Prezes Zarządu Spółki „Hydro – Tech” Kazimierz Kuchmistrz

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Przegląd dróg gminnych po okresie zimowym.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1.  Protokół nr 14/05 z dnia 15 marca 2005 r. przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.

Ad. 2. Przegląd dróg gminnych po okresie zimowym.
Sprawę obecnego stanu dróg przedstawiła st. inspektor ds. drogownictwa UM Stanisław Majgier.
Do tej pory wyremontowane zostały drogi gminne na terenie Wykrot, Nowogrodźca i Kierżna za ok. 50 tys. zł,
Pozostałe drogi będą sukcesywnie w miarę posiadania środków remontowane. 
Na  terenie  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej  zostały  poszerzone  i  podbudowane  tłuczniem na  koszt  gminy,
natomiast nawierzchnia asfaltowa będzie sfinansowana przez Strefę. 
Powiat bolesławiecki wystąpił z porozumieniem na budowę chodnika w Milikowie w lutym br. i do tej pory nie
podpisał dokumentów, które przekazał Burmistrz N-ca. W trakcie budowy chodnika będzie również możliwość
budowy odprowadzenia wody z drogi powiatowej drogą od posesji 129 na dół do rzeki, dopiero po wykonaniu
tej czynności zostanie wyremontowana droga gminna.

Radny M. Zamorski zwrócił się z pytaniem, ile zostało środków na zimowe utrzymanie dróg?
St. inspektor ds. drogownictwa S. Majgier odpowiedziała, że w tym roku zima była bardzo śnieżna i zleceń było
dużo z czym wiążą się koszty, do końca roku zostało ok. 13 tys. zł.

Radny L. Gałka zwrócił się z pytaniem, czy tłuczeń z kolei nadaje się na drogi?
St. inspektor ds. drogownictwa S. Majgier odpowiedziała, że nie ma jeszcze ekspertyzy tłucznia ale mimo tego
drogi np. w Kierżnie zostały wyremontowane z wykorzystaniem tłucznia.

Radny P. Bober zwrócił się z pytaniem, jak wygląda sprawa właściciela drogi w Gierałtowie „na kopaniu”?
St.  inspektor  ds.  drogownictwa S.  Majgier  odpowiedziała,  że  numer drogi „na kopaniu”  jest  przypisany do
Gminy  Nowogrodziec  i  zarządcą  drogi  jest  Gmina  Nowogrodziec.  Obecnie  trwa  proces  opracowania
dokumentacji na budowę drogi w Gierałtowie „na kopaniu” i ul. Stawowej w Wykrotach.



Radny  M.  Zamorski  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy  jest  możliwe  aby  przez  pracowników  referatu  rozwoju
gospodarczego i budownictwa były opracowywane dokumenty typu małe projekty np. na remonty dróg?
St.  inspektor  ds.  drogownictwa  S.  Majgier  poinformowała,  że  nie  ma  takiej  możliwości  ponieważ  nikt  z
pracowników nie ma odpowiednich uprawnień do opracowania dokumentacji na remonty dróg.
Dalej radny M. Zamorski zwrócił się z pytaniem, jakie są wykonane projekty drogowe w naszej gminie?
St. inspektor ds. drogownictwa S. Majgier poinformowała, że projekty opracowane, które czekają na realizację i
są ważne to: budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w okolicach granicy Milikowa i Nowogrodźca,
kompleksowa  przebudowa  ul.  Sienkiewicza  z  uwzględnieniem  kanalizacji  i  chodnika,  mała  obwodnica
Nowogrodźca.

Komisja mimo złożenie zapotrzebowania nie miała w dyspozycji samochodu służbowego w celu wyjazdu na
przegląd dróg gminnych po okresie zimowym.

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał.

1) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego (Gościszów),
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 4, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 2.

2) w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego (Gościszów),
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.

3) w sprawie zamiany nieruchomości (dz. nr 417/14 na dz. nr 417/11 poł. w Milikowie),
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.

4) w sprawie nabycia nieruchomości (dz. nr 111 poł. w Nowej Wsi),
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.

5) w sprawie nabycia nieruchomości (dz. nr 438 poł. w Zebrzydowej),
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.

6) w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
górniczego Zebrzydowa w obrębie Czerna gmina Nowogrodziec,

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

7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowogrodziec  (obręb Nowogrodziec I),

Komisja wnioskuje o przedstawienie oferty kupna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.
Komisja wstrzymuje się od głosowania do czasu przedłożenia oferty kupna.

8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowogrodziec (obręb Nowogrodziec III),

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

9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowogrodziec (obręb Nowogrodziec IV),

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

10) w  sprawie  uchylenia  Uchwały  nr  XXX/252/05  z  dnia  30  marca  2005  r.  w  sprawie  uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację kolei w obrębie wsi:
Zebrzydowa, Nowa Wieś, Czerna i Kierżno,

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 5, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 1.

11) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację
kolei w obrębie wsi: Zebrzydowa, Nowa Wieś, Czerna i Kierżno,

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 5, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 1.

12) w sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  i  wartości  jednego  punktu  w  tabeli  wynagrodzeń
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu,

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.
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13) w sprawie  powołania  do  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Nowogrodźcu,

Komisja proponuje następujące osoby: Ludwika Gałkę i Anna Rosę.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.

14) w sprawie zasad udzielania i  rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji
zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, a
także  określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  pedagogów,  logopedów,
psychologów, jak również rozliczania różnych wymiarów pensu, w ramach jednego etatu,

W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 1, „przeciw – 1, „wstrzymujących się – 4.
15) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy i miasta,

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

16) w  sprawie  upoważnienia  Burmistrza  Nowogrodźca  do  zaciągnięcia  zobowiązania  wekslowego  z
przeznaczeniem na realizacje zadań bieżących gminy.

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 4, „przeciw – 1, „wstrzymujących się – 1.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

1. Sprawa wapnowania gleb.
W  posiedzeniu  Komisji  uczestniczyli  przedstawiciel  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego  L.  Maksymowicz  i
przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego J. Kowalik.
Przedstawili sprawę wapnowania gleb przez rolników z terenu gminy. W ubiegłym roku gmina otrzymała dotację
w wys. 20 tys. zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych , z której skorzystało trzech rolników. Obecnie jest
szansa na dotację w wys. 30 tys. zł z Funduszu Ochrony Środowiska. Termin składania wniosków jest do 31
maja br. głównym problemem jest posiadanie przez rolników badań kwasowości gleby. ODR wystąpi z prośbą
do sołtysów z terenu naszej gminy w sprawie poinformowania rolników o możliwości pozyskania wapna na
grunty.
Przedstawiciel WODR J. Kowalik poinformował Komisję o udzielonej pomocy rolnikom w sprawach: 
- składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, 
- wniosków o renty strukturalne, 
- wniosków o dofinansowanie dla gospodarstw niskotowarowych, 
- wniosków o dofinansowanie rolników, którzy są właścicielami gospodarstw poniżej 12 m-cy.
Sprawa pozyskiwania dotacji na inwestycje w gospodarstwach jest trudna ponieważ rolnikowi przysługuje zwrot
poniesionych kosztów po zakończonej inwestycji.

2. Sprawa wyników badań próbek wody z gminy Nowogrodziec.
Sprawę  przedstawił  Prezes  Spółki  „Hydro-Tech”  Kazimierz  Kuchmistrz.  Potwierdził  uchybienia  zawarte  w
Ocenie Stanu dla Starostwa Powiatowego, jak również umorzenie decyzji i potwierdzenie o dobrej jakości wody
czerpanej na ujęciach dla Gminy. Jedynie zawartość żelaza  waha się w granicach normy, jak również odbiorcy,
którzy korzystają ze starej sieci wodociągu mają problemy z odbiorem wody dobrej jakości.

Za zgodą Przewodniczącego Komisji radny Mariusz Zamorski o godz. 13:00 opuścił posiedzenie.

3. Komisja przyjęła do wiadomości pismo Prokuratury Rejonowej z dnia 04.05.2005 r. oraz Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 27.04.2005 r. 

4. Komisja przyjęła do wiadomości pismo i list intencyjny Spółki CLIMA HEAT z Jeleniej Góry w sprawie
współpracy w zakresie  produkcji  oraz dostawy ciepła w Nowogrodźcu i oczekuje rozmów Burmistrza z
zainteresowanym.

5. Komisja pozytywnie opiniuje pismo z dnia 22.03.2005 r. skierowane przez Burmistrza w sprawie wymiany
rur instalacji przesyłowej ciepłej  wody na osiedlu Asnyka w Nowogrodźcu oraz  wnioskuje aby Komisja
Rozwoju  Gospodarczego i  Budżetu z  Burmistrzem podjęła  decyzję  w sprawie wydzielenia środków z
budżetu gminy po rozpatrzeniu i podjęciu decyzji w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki „Termoel”.

W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” wnioskiem – 5, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.
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6. Komisja wnioskuje o wystąpienie do zarządcy o remont drogi powiatowej w Parzycach od skrzyżowania z
drogą nr 4 do Kierżna.

W głosowaniu udział brało 5 osób: „za” wnioskiem – 5, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.

7. Wydanie opinii w sprawie:
- dofinansowania zakupu sztandaru dla OSP Gościszów,
- dofinansowania zakupu sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Gierałtowie,
- wydatków związanych z organizacją Święta Kresowego.

Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób: „za”– 5, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji o godz. 13:15 zamknął posiedzenie. 

       Protokołowała:                                                                                                       Przewodniczył:

         Anna Rosa                                                                                                               Piotr Bober

    Sekretarz Komisji                                                                                              Przewodniczący Komisji 
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