
Protokół nr 20/05
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

w dniu 16 czerwca 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Henryki Pilnej.

Godz. rozpoczęcia – 15:40
Godz. zakończenia – 17:45

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Pilna Henryka – Przewodnicząca Komisji
2. Braszko Małgorzata – Z-ca Przewodniczącej
3. Zamorski Mariusz – Sekretarz 
4. Bober Piotr
5. Walęga Józef

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa
2. Sekretarz GiM Józef Kata
3. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. „750-lecia” Ryszard Jaworski

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Efekty działalności:

- Spółki „Bussines Park Nowogrodziec”,
- Spółki p.n. „Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych” w Jeleniej Górze.

3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Komisja przyjęła protokół nr 19/05 z dnia 16 maja 2005 r. 
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” przyjęciem – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2. Działalność Spółki Business Park Nowogrodziec członkowie Komisji otrzymali w formie opracowanego
materiału.  Uzupełnienia  dokonał  Sekretarz  GiM  Józef  Kata  informując  Komisję,  że  Spółka  nie  prowadzi
działalności operacyjnej. Gmina Nowogrodziec jako udziałowiec nie przekazała dla Spółki udziałów o wartości
17  tys.  zł.  Spółka  bezpośrednio  dla  Gminy  Nowogrodziec  nie  załatwiła  „nic”,  pośrednio  występują  jako
pośrednicy w promowaniu Gminy Nowogrodziec. 
Działalność Spółki „Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych” w Jeleniej Górze również informacja została
przekazana  członkom  Komisji  w  formie  opracowanego  materiału,  który  uzupełnił  w  swoim  wystąpieniu
Sekretarz GiM Józef Kata. Z poręczeń kredytowych jak do obecnej chwili nie korzystają mieszkańcy Miasta i
Gminy Nowogrodziec.

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał.
Obecny na posiedzeniu  Prezes  Spółdzielni  Mieszkaniowej  im.  „750-lecia”  Ryszard  Jaworski  zwrócił  się  do
Komisji o poparcie prośby mieszkańców (członków Spółdzielni) w sprawie bonifikaty na zakup gruntów , na
których wybudowane są bloki w wysokości 99%. 
Argumenty jakie przedstawił to: gdyby Rada podjęła uchwałę o wysokości bonifikaty 99% to koszty związane z
zakupem gruntu Spółdzielnia pokryje z opłaty eksploatacyjnej, w przeciwnym razie mieszkańcy zmuszeni są do
dokonania dopłat, a bardzo wielu na to nie stać.
Sekretarz GiM ustosunkował się do wypowiedzi Prezesa, że gdyby przyjąć propozycję spółdzielców to ulga 99%
nie będzie „porażająca dla budżetu gminy”.

1) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy i miasta Nowogrodziec.
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 4, „przeciw” – 1, „wstrzymujących się” – 0.

2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 r.
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 4, „przeciw” – 1, „wstrzymujących się” – 0.



3) w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia w pomocy społecznej przyznanych w formie posiłku,
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

4) w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości zabudowanej (dz. nr 568/1 poł. w Zebrzydowej),
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

5) w  sprawie  upoważnienia  Burmistrza  do  zaciągnięcia  zobowiązania  wekslowego  z  przeznaczeniem  na
realizację zadań bieżących gminy,

Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 3, „przeciw” – 1, „wstrzymujących się” – 1.

6) w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  Statucie  Samodzielnego  Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w
Nowogrodźcu,

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

7) w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości (dz. nr 256,252,587 poł. w Nowogrodźcu),
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

8) w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanych spółdzielniom
mieszkaniowym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z
przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali,

W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 0, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 5.
Komisja wnioskuje o wprowadzenie zapisu w § 1 pkt 4 o następującej treści: „Ustala się bonifikatę w wysokości
99% od ceny nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami”.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” wnioskiem – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

1) Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców budynku 15/16, 16/17 z dnia 01.06.2005 r. skierowanym do
Dyrektora ZGKiM w Nowogrodźcu w sprawie rozliczenia za pobrane ciepło.

2) Pismo Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z dnia 27.05.2005 r. w sprawie wyznaczenia miejsca dla pomnika
śp Jana Pawła II,

3) Pismo Sekretarza GiM do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z dnia 09.06.2005 r.
4) Pismo P. Heleny Surosz z dnia 18.05.2005 r. do Burmistrza Nowogrodźca (komplet dokumentów sprawy).
5) Wyciąg z Protokołu nr 14/05 z posiedzenia Komisji ds. Wspierania i Upowszechniania Idei Samorządowej z

dnia 24.02.2005 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na wnioski z 2004 r.
6) Pismo Przewodniczącej Rady Miejskiej z dnia 20.05.2005 r. do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu w

sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa naruszenia tajemnicy korespondencji.
7) Komisja  zapoznała  się  z  kserokopią  protokołu  z  kontroli  NIK  przesłanym do  Przewodniczącej  Rady

Miejskiej w dniu 31.05.200 r.
8) Komisja  zapoznała  się  z  pismem NIK  z  dnia  20.05.2005  r.  odpowiedzią  na  przesłany  materiał  przez

Przewodniczącą Rady.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz. 17:45 zamknęła posiedzenie. 

          Protokołowała:                                                                                                    Prze wodniczyła:

          Henryka Pilna                                                                                                       He nryka Pilna
                                                                                                                                Przewodnicząca Komisji 


