
Protokół nr 17/05          
z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska

z dnia 27 października 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Piotra Bober.

Godzina rozpoczęcia: 13:09
Godzina zakończenia: 16:00

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. Stan infrastruktury technicznej w SSEMP w Wykrotach.
3. Ocena realizacji inwestycji wodociągu w Gierałtowie, Milikowie, Gościszowie i Kierżnie.
4. Analiza wniosków do budżetu gminy za 2006 rok.
5. Ocena stanu technicznego oświetlenia drogowego w gminie Nowogrodziec.
6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1.  Protokół nr 16/05 z dnia 14 czerwca 2005 r. przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” przyjęciem – 6, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 0.

W związku z nieobecnością Burmistrza (wyjazd do Wrocławia) tematy odn. pkt 2, 3 i 4 omówił Sekretarz GiM
Józef Kata.

Ad. 2. Stan infrastruktury technicznej w SSEMP w Wykrotach.
Sprawy dotyczące drogi technologicznej dojazdowej do stacji TRAFO są wykonane od strony stacji do drogi
głównej osiowej  Pn-Pd odcinek wzdłuż BDN zostały utwardzone ale nikogo to niezadawala i należy myśleć o
inwestycji poszerzenia drogi. Strefa na ten rok w zakresie dróg jest w trakcie robót. 
Zaopatrzenie w wodę w obrębie strefy, projekty wodociagowe i kanalizacji deszczowej są wykonane przez strefę.
Obecnie jest duże zainteresowanie dalszymi gruntami, również naszymi i jest konieczność rozbudowy obecnej
sieci i na dzień dzisiejszy występują braki wody. Zagospodarowanie ścieków – kwestia wywozu ścieków nie daje
warunków dla następnych inwestorów podłączenia się do obecnie funkcjonujących zbiorników. Należy pokazać
wspólnie ze strefą możliwości rozwiązania problemu kanalizacji w najbliższej przyszłości. 

Przewodniczący Komisji Piotr Bober zadał pytanie, czy jest możliwość budowy wodociągu przez Spółkę Hydro-
Tech dla potrzeb inwestorów?
Sekretarz GiM J. Kata poinformował, że inwestor składa do strefy zapotrzebowanie na wodę, gaz, energię i w
trakcie inwestycji na własny koszt przyłącza się do sieci wodociągu. Zakład Gazownicy rozbudowuje sieć dla
potrzeb inwestora. 

Ad. 3. Sekretarz  GiM J.  Kata poinformował, że jest  podpisany przetarg na projekt  w Kierżnie, pracownicy
sprawdzają własność gruntów, przez które będzie budowany wodociąg. 
Wodociąg Gościszów, Milików – jest zaproszenie na rozmowy do Wojewody w sprawie podpisania umowy i
zabezpieczenia potrzebnego na 5 lat kwoty środków przyznanych z zewnątrz (75% kwoty). 

Ad. 4. Wnioski do budżetu wpłynęły w terminie i Burmistrz do 15 listopada przedłoży Radzie projekt budżetu.
Na dzień obecny nie ma wskaźników przedkładanych przez państwo do wyliczenia budżetu.

Ad. 5. Ocena stanu technicznego oświetlenia drogowego w gminie Nowogrodziec.



Przewodniczący Komisji  Piotr  Bober  zadał  pytanie  odnośnie  oświetlenia  w Parzycach,  lampy i  żarówki  są
energochłonne czy nie należy wymienić na nowoczesne?
Sekretarz GiM J. Kata poinformował, że oświetlenie w Parzycach i Gościszowie jest praktycznie do wymiany i w
kolejnym roku można się przymierzyć do wymiany planując środki w budżecie na przyszły rok. 
Obecnie projekt dot. oświetlenia jest robiony na ulicę Chrobrego i Kaolinową. 

Ad. 6. Opiniowanie projektów uchwał:

1) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Nowogrodziec,

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

2) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Nowogrodźca,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 6 osób: „za” – 3, „przeciw – 0, „wstrzymujących się – 3.

Ad. 7. Sprawy bieżące.

Wnioski:

1. Komisja  wnioskuje o ustawienie lustra  na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i  1  Maja w Nowogrodźcu (dla
wyjeżdżających  z  ul.  Ogrodowej  w  lewo  od  ul.  1  Maja  jest  całkowity  brak  widoczności  pojazdów
nadjeżdżających od strony Rynku).

2. Komisja wnioskuje o ustawienie lustra na skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Leśnej w Nowogrodźcu (jadąc od
strony Lubania i chcąc skręcić w lewo w ul. Leśną jest całkowity brak widoczności samochodów jadących
ul. Chrobrego od strony centrum N-ca).

3. Komisja wnioskuje o natychmiastowe podjęcie działań mających na celu budowę chodnika na ul. Chrobrego
w N-cu w części dotyczącej przede wszystkim odcinka drogi przy skrzyżowaniu z ul. Leśną.

Uzasadnienie: bardzo duży ruch samochodowy na tej drodze (w tym samochodów ciężarowych), ostry zakręt
oraz  praktycznie  brak  pobocza  (odległość  od  asfaltu  do  przydrożnego  rowu  ok.  0,5  m)  stwarza  ogromne
zagrożenie zdrowia i życia dla pieszych uczęszczających tym fragmentem drogi.
4. Komisja wnioskuje o zamieszczanie na stronie internetowej Nowogrodźca informacji o posiedzeniach Rady

oraz dyżurach radnych.
5. Komisja wnioskuje o ustawienie spowalniaczy ruchu na ulicy tzw. „koziej” w Zebrzydowej.
6. Komisja  wnioskuje  o  przekazanie  potrąceń  diet  radnych  na  dokończenie  domu przedpogrzebowego  na

cmentarzu komunalnym w Zebrzydowej.
7. Komisja  wnioskuje  o  spowodowanie  polepszenia  widoczności  na  skrzyżowaniu  drogi  krajowej  nr  4  z

powiatową w Parzycach.
8. Komisja wnioskuje o wyjaśnienie co jest przyczyną niewdrożenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie

gminy Nowogrodziec.

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

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji o godz. 16:00 zamknął posiedzenie. 

       Protokołowała:                                                                                                       Przewodniczył:

         Anna Rosa                                                                                                               Piotr Bober

    Sekretarz Komisji                                                                                              Przewodniczący Komisji 


