
Protokół Nr 22/05 z posiedzenia
Komisji ds. Wspierania i Upowszechniania Idei Samorządowej

odbytego w dniu 30 listopada 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Zbigniewa Skwarka.

Godz. rozpoczęcia: 14:00
Godz. zakończenia: 18:30

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

Nieobecny radny Robert Relich.

Temat posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia .
2. Ocena wykorzystania funduszy unijnych w Gminie Nowogrodziec.
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:

Ad. 1. Protokół nr 20/05 z posiedzenia odbytego w dniu 30.09.2005 r. został przyjęty.
W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” przyjęciem – 6, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.
Protokół nr 21/05 z posiedzenia odbytego w dniu 28.10.2005 r. został przyjęty.
W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” przyjęciem – 6, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad.  2. Informację  przedstawiła  Pani  Małgorzata  Pękacz  –  Hołodniak  pracownik  Referatu  Rozwoju
Gospodarczego i Budownictwa, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Na zapytania radnych odnośnie złożonej informacji, a dot. pkt 7 „kto opracował wniosek, jakie koszty poniesie
budżet gminy w związku z projektem?”
Pani  M.  Pękacz  –  Hołodniak  udzieliła  odpowiedzi:  wniosek  opracowała  wspólnie  z  Panem  P.  Klimkiem
zajmującym się promocją gminy, gmina nie wyda na ten cel żadnych pieniędzy.

Następnie poinformowała, że bierze udział w szkoleniach dot. pozyskiwania środków unijnych i sporządzanie
wniosku do kwoty 80 tys. zł nie stwarza żadnych trudności. Przy dużych projektach musimy posiłkować się firmą
specjalistyczną. 

Na zapytanie Pana Zb. Skwarka – czy w przypadku, kiedy stowarzyszenie zwróci się o pomoc w sporządzeniu
wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych, będzie udzielona taka pomoc?
Pani M. Pękacz – Hołodniak wyraziła się pozytywnie – bardzo chętnie pomoże. 
Przedstawiła  również  Komisji  sprawę  zorganizowanego  szkolenia  dla  organizacji  i  instytucji  na  temat
„pozyskiwania  środków unijnych”  i  braku  zainteresowania  ze  strony  zaproszonych  osób.  Na  60  zaproszeń
obecnych było 11 osób.

Ad. 3. i Ad. 4. nie występuje.

Ad. 5. Wnioski:

1. Komisja wnioskuje o przedłożenie informacji w sprawie złożonego wniosku do MENiS o dofinansowanie
sali gimnastycznej w Nowogrodźcu.

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



2. Komisja  wnioskuje  o  przedłożenie  informacji  w  sprawie  przyczyn  odrzucenia  wniosku  pn.  „Poprawa
środowiska  oraz  aktywizacja  Gminy  zgodna  z  zasadami  zrównoważonego  rozwoju”,  który  dotyczył
dofinansowania  budowy  wodociągu  w  Gierałtowie  wraz  z  modernizacją  oczyszczalni  ścieków  w
Nowogrodźcu.

       W związku z odrzuceniem w/w wniosku Komisja oczekuje informacji:
- czy nastąpiła zapłata za przygotowanie wniosku,
- ile kosztowało opracowanie,
- kto był autorem opracowania.

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

3. W jaki sposób gmina korzysta z programu „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami rynku pracy i
możliwości  kształcenia  ustawicznego  w  regionie”  –  wyrównywanie  szans  (kursy  językowe  i
komputerowe dla osób po 40 roku życia).

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

4. Komisja  zwraca  uwagę  na  sposób  zorganizowania  szkolenia  dla  organizacji  i  instytucji  w  sprawie
pozyskiwania środków unijnych, gdzie zaproszenie do udziału otrzymano w dniu szkolenia. 

       Taka sytuacja wpłynęła na bardzo niską frekwencję na szkoleniu i to nie z winy zaproszonych osób.
 W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” wnioskiem –5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.

5. Komisja  wnioskuje  o  zasięgnięcie  pełnej  informacji  o  biurze  „DEJREKT”  w Legnicy  zajmującym się
pomocą w opracowywaniu wniosków o pozyskanie środków unijnych w wys. do 10 tys. zł dla organizacji i
stowarzyszeń na wsiach i małych miasteczkach.

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

6. Komisja omówiła wystąpienie mieszkańca Pana Kazimierza Góry na sesji w dniu 25.11.2005 r. oraz nękania
i  obrażania radnych poprzez  nachodzenie  w domach prywatnych i  wnioskuje do Przewodniczącej  Rady
Miejskiej o przedłożenie Radcy Prawnemu do przeanalizowania tych zdarzeń i sformułowania wniosku do
organów ścigania.

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

Ad. 6. Sprawy bieżące.

1. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:
1) pismo mieszkańców (budynku Rynek 1 –5) z  dnia 22.11.2005 r.  skierowane do Dyrektora Zakładu

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu w sprawie rozliczeń za ciepło,
2) pismo Rady Rodziców przy Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu z dnia 18.11.2005 r. skierowane

do Przewodniczącej Rady Miejskiej z prośbą o dofinansowanie na zakup zabawek.

2. Komisja wysłuchała informacji Pani G. Szpili Przewodniczącej Komisji rewizyjnej na temat najścia w domu
w dniu 27.11.2005 r. (niedziela) w godzinach popołudniowych przez Pana Kazimierza Górę.

Pan Kazimierz Góra w swoich wypowiedziach obraźliwie mówił o radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu oraz
radnych powiatowych. Na takie wypowiedzi Pani G. Szpila wyprosiła Pana K. Górę ze swojego domu.

Również  Pani  H.  Pilna  Przewodnicząca  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  przedstawiła  fakt
nachodzenia  w domu przez  Pana  K.  Górę,  który  krytykował  Radę  Miejską,  że  jest  nieudolna  i  należy  ją
„pognać”. Niczego, jego zdaniem nie potrafimy, żadnej sprawy z którą zwracał się nie załatwiona została po jego
myśli,  a  chodzi  o  sprawę  wysypiska  śmieci,  jego  zamknięcia.  Zdaniem  Pana  K.  Góry  należy  się  jemu
odszkodowanie za straty oraz wykupienie jego posesji, ma na to pismo Sekretarza Pana Katy.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji o godz. 18:30 zamknął posiedzenie.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczył:

            Henryka Pilna                                                                                               Zbigniew Skwarek

                                                                                                                              Przewodniczący Komisji


