
Protokół nr 21/05
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

w dniu 26 października 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Henryki Pilnej.

Godz. rozpoczęcia – 15:00
Godz. zakończenia – 17:30

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 wziął Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak.

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Ocena działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu po0d względem

wydatków na utrzymanie:
- składowiska odpadów,
- czystości i zieleni w mieście i gminie,
- gospodarka zasobami komunalnymi,
- zarządzanie cmentarzami.

3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Nie podejmowano.

Ad. 2. Materiały przedłożone przez Dyrektora ZGKiM A. Jonika stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał:

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

Opinia Komisji negatywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 0, „przeciw” – 3, „wstrzymujących się” – 2.

2) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Nowogrodźca,
wynagrodzenie zasadnicze 3 400 zł
dodatek funkcyjny 1 060 zł
dodatek specjalny 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
dodatek stażowy 20% wynagrodzenia zasadniczego
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 3 „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 2.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

Wniosek:
Komisja wnioskuje o przedłożenie Radzie w sezonie grzewczym:
- kosztów ogrzewania budynku po placówce oświatowej w Milikowie,
- kosztów zwrotnych przez wynajmujących pomieszczenia jako mieszkalne w byłej placówce oświatowej,
- kosztów dowozu dzieci przeniesionych  z placówki w Milikowie do szkoły w Nowogrodźcu.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” wnioskiem – 5 „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Zapytania:



1) Na  jakim  etapie  rozwiązań  jest  program  gospodarki  odpadami  wg.  informacji  składanych  przez
Burmistrza od 1.10.2005 r. miały być ustawione kubły na segregację śmieci?

2) Na jakim etapie wykonania są planowane prace związane z adaptacją  budynku po byłej  aptece przy
ulicy Mickiewicza z przeznaczeniem na mieszkania?

3) Na jakim etapie są zaawansowane prace związane z przekazaniem budynku po szkole w Zebrzydowej
do ZGKiM?

4) Jakie przeszkody blokują wykonanie przystanku autobusowego w Kierżnie?  Dojeżdżające  dzieci  do
szkoły w Nowej Wsi autobusem PKS stoją pod „chmurką”.

5) Rozważyć możliwość pozyskania funduszy z ochrony środowiska na odbiór eternitu od mieszkańców
gminy i miasta (przykład Starostwa we Lwówku Śl.)

6) Kto naprawi przystanek na kolonii Nowogrodziec uszkodzony przed kilkoma miesiącami? Sprawca jest
znany – potwierdza to członek komisji z w/w miejscowości.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz. 17:30 zamknęła posiedzenie. 

          Protokołowała:                                                                                                    Prze wodniczyła:

          Henryka Pilna                                                                                                       He nryka Pilna
                                                                                                                                Przewodnicząca Komisji 


