
Protokół Nr 45/05 z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 29 czerwca 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Genowefy Szpili.

Godzina rozpoczęcia – 15:30
Godzina zakończenia – 18:30

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Genowefa Szpila – Przewodnicząca
2. Elżbieta Kata – Z-ca Przewodniczącej
3. Henryka Pilna – Sekretarz
4. Bogusław Nowak – Członek
5. Józef Walęga – Czlonek

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. C.d. analizy Zarządzeń Burmistrza za I półrocze 2005 r.
3. Sprawy bieżące.

   Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1. Protokół nr 44/05 z dnia 10.06.2005 r. przyjęto z poprawkami:

- w pkt 2 „Temat posiedzenia” tj. zamiast: „Kontrola Zarządzeń Burmistrza za I półrocze 2005 r.” zapisać:
„Analiza Zarządzeń Burmistrza za I półrocze 2005 r.”.

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

- do  ad.  2  w miejsce:  „Komisja  rozpoczęła  kontrolę  Zarządzeń  Burmistrza  „  wpisać:  Analiza  Zarządzeń
Burmistrza”.

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

Ad. 2. W okresie od 01.01.2005 r.  do  dnia 29.06.2005 r.  Burmistrz Nowogrodźca E.  Szczerbień wydał 23
zarządzenia, ostatnie z datą 20.06.2005 r. dot. powołania komisji przetargowej.
Wydane zarządzenia dotyczyły:
- powołania komisji egzaminacyjnej (nr 1 z dn. 01.02.2005 r.),
- w sprawie  określenia  wymagań jakie  powinien spełniać  przedsiębiorca  ubiegający się  o  zezwolenie  na

świadczenie usług (nr 2 z dnia 01.02.2005 r.),
- w sprawie powołania społecznej komisji mieszkaniowej (nr 3 z dn. 01.02.2005 r.),
- w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na 2005 r. (nr 4 z dn. 7.02.2005 r.),
- w sprawie ustalenia stawek czynszu (nr 5 z dn. 22.02.2005 r. oraz nr 19/2005 z dn. 03.06.2005 r.),
- w sprawie powołania i organizacji gminnego zespołu reagowania (nr 6 z dn. 25.03.2005 r.),
- w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu za 2004 r. (nr 7 z dn. 29.03.2005 r.),
- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie (nr 8 z dn. 31.03.2005 r. oraz nr 18 z dn. 31.05.2005 r.),
- w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy (nr 9 z dn. 05.04.2005 r.),
- w sprawie  wprowadzenia  wzoru  wniosku  o  przyznanie  nagrody  rocznej  dla  Dyrektora  Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu (nr 10 z dn. 05.04.2005 r.),
- w sprawie powołania komisji przetargowej (nr 11 z dn. 15.04.2005 r. sprzedaż mebli zabytkowych; nr 16 z

dn. 18.05.2005 r. sprzedaż działki niezabudowanej nr 313 poł. w Nowogrodźcu; nr 17 z dn. 27.05.2005 r. w
sprawie przeprowadzenia postępowania zamówienia publicznego na dowóz dzieci; nr 22 z dn. 14.06.2005 r.
budowa sali  wraz  z  rozbiórką;  nr  23  z  dn.  20.06.2005  r.  przetarg  na dzierżawę działki  gruntu 401  w
Nowogrodźcu),

- w  sprawie  ustalenia  regulaminu  pracy  komisji  przetargowych  powoływanych  do  przeprowadzenia
postępowań w trybie ustawy – prawo zamówień publicznych na wyłonienie wykonawców zadań (nr 12 z dn.
15.04.2005 r.),

- w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu na dyrektora SPZOZ (nr 13 z dn. 29.04.2005 r.),
- w sprawie zatwierdzenia regulaminu na dzierżawę nieruchomości (nr 14 z dn. 05.05.2005 r.),
- w sprawie zatwierdzenia regulaminu na zbycie nieruchomości gminnych (nr 15 z dn. 18.05.2005 r.),



- w sprawie powołania na stanowisko dyrektora SPZOZ (nr 20 z dn. 10.06.2005 r.),
- w sprawie powołania z-cy burmistrza (nr 21 z dn. 10.06.2005 r.).

Komisja analizując Zarządzenia Burmistrza stwierdziła, iż Zarządzenia nr 19 z dnia 03.06.2005 r., nr 20 i 21
z  dnia  10.06.2005  r.,  nr  22  z  14.06.2005  r.  oraz  nr  23  z  20.06.2005  r.  zostały wydane  w czasie  urlopu
wypoczynkowego Burmistrza.
W związku z tym, że Burmistrz przebywał na urlopie wypoczynkowym i wydał zarządzenia, w dniu 17.06.2005
r.  na sesji  Rady Miejskiej  zapytano radcę prawnego o skutki prawne wydanych przez Burmistrza zarządzeń.
Radca prawny uchylił się od udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Przewodnicząca Rady w dniu 23.06.2005 r.
zwróciła się do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Prawny i Nadzoru we Wrocławiu w powyższej
sprawie.  Po  uzyskaniu  odpowiedzi  Przewodnicząca  poinformuje  Komisję  Rewizyjną  o  ważności  lub  nie
wydanych zarządzeń.

Wniosek do Przewodniczącej Rady:
w miesiącu lutym br. zgodnie z planem pracy na 2005 r.  była planowana kontrola w zakresie wydatkowania
środków na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wydatkowania środków na rozbudowę remiz za
2004 r. 
Komisja Rewizyjna nie przeprowadziła w/w kontroli  ponieważ przybył na posiedzenie w dniu 14.02.2005 r.
Sekretarz  GiM J.  Kata i  poinformował Komisję,  ze Pan Eugeniusz Pańków jest  na zwolnieniu lekarskim,  a
Skarbnik nie weźmie udziału w posiedzeniu gdyż ma do wykonania pilne prace związane ze sprawozdawczością.
Nie przygotowano też dla Komisji żadnych materiałów z w/w zakresu. Komisja o tym fakcie poinformowała
Przewodniczącą Rady Miejskiej, a Przewodnicząca w dniu 22.03.2005 r. na XXIX sesji Rady poinformowała o
tym fakcie Radę Miejską. 
Wobec powyższego Komisja zwraca się do Rady o zdjęcie tego tematu z pracy Komisji Rewizyjnej.
W głosowaniu udział brały 5 osób: „za”  – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 3. Sprawy bieżące.

1. Komisja zapoznała się z pismem skierowanym do Dyrektora ZGKiM w Nowogrodźcu przez mieszkańców
budynku nr 15/16 i 16/17 w dniu 01.06.2005 r.

W związku ze złożoną interpelacją przez radnych z Nowogrodźca Komisja oczekuje odpowiedzi od adresatów
pisma tj. Dyrektora ZGKiM i Burmistrza.

2. Komisja  zapoznała  się  z  wyciągiem  z  protokołu  nr  14/05   z  posiedzenia  Komisji  ds.  Wspierania  i
Upowszechniania Idei Samorządowej  z dnia 24.02.2005 r., który skierowała do Komisji Przewodnicząca
Rady Miejskiej.

Komisja oczekuje realizacji wniosków za ubiegły rok oraz bieżący, które nie zostały zrealizowane.

3. Komisja zapoznała się z informacją Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z dnia 23.06.2005 r. 
Komisja prosi o przedłożenie pisma na następne posiedzenie RB/I/2211/04/05.
W głosowaniu udział brały 5 osób: „za”– 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

4. Komisja zapoznała się z pismem Szkoły Podstawowej w Gierałtowie z dnia 24.06.2005 r.

5. Komisja zapoznała się z pismem od Państwowej Komisji Wyborczej.

6. Pismo skierowane do Prokuratury rejonowej w Bolesławcu z dnia 29.06.2005 r. przez Przewodniczącą Rady
Miejskiej w sprawie przesłania Uchwały nr XXXIV/300/02 z dnia 24.04.2002 r. zobowiązującej Burmistrza
do sprzedaży działki.

7. Pismo skierowane do Starosty Powiatu w dniu 22.06.2005 r. przez Z-cę Burmistrza Nowogrodźca.
Dlaczego przy wnioskach skierowanych do Starostwa Powiatu Bolesławieckiego nie ujęto następujących dróg, o
które mieszkańcy gminy wnioskowali kilkakrotnie:

- droga powiatowa prowadząca od drogi krajowej nr 4 Czerna – Gierałtów,
- droga relacji Niwnice – Gościszów – Nowogrodziec,
- droga Gościszów – Bolesławiec przez Ocice,

oraz dlaczego nie ujęto chodnika przy drodze powiatowej ul. 22 lipca w Wykrotach, którą uczęszczają dzieci do
szkoły.
Komisja apeluje o uzupełnienie do pisma z dnia 22.06.2005 r. do Starostwa w/w dróg i chodnika.
W głosowaniu udział brały 5 osób: „za”  – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.
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8. Komisja zapoznała się z pismem Z-cy Burmistrza z dnia 14.06.2005 r. skierowanego do Starostwa Powiatu o
wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2281D relacja Nowogrodziec – Tomisław oraz chodnika
na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 (ul. Strzelecka do skrzyżowania z ulicą Polną w Nowogrodźcu).

Dlaczego  budowa chodnika  przy drodze  wymienionej  w piśmie  stała  się  priorytetowa pomijając  wcześniej
składane wnioski i interpelacje na budowę chodników.
W głosowaniu udział brały 5 osób: „za”  – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

9. Komisja zapoznała się z pismem Pani Czesławy Kowal złożonym do Urzędu Miejskiego w dniu 29.06.2005
r. w sprawie umorzenia podatku.

10. Pismo PHU „Zagroda” sc. I. Kowalska, Cz. Kowal.

11. Pismo Ireny Kowalskiej z dnia 29.06.2005 r. w sprawie umorzenia podatku.

12. Komisja zapoznała się z pismem Przewodniczącej Rady Miejskiej skierowanym do Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego Wydział Prawny i Nadzoru we Wrocławiu z prośbą o odpowiedź.

Komisja Rewizyjna występuje do Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z prośbą o zmianę w planie pracy Komisji
rewizyjnej w miesiącu czerwcu 2005 r. w pkt 1 „Kontrola Zarządzeń Burmistrza za I półrocze 2005 r.” na zapis:
„Analiza Zarządzeń Burmistrza za I półrocze 2005 r.”.
W głosowaniu udział brały 5 osób: „za”  – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Na tym protokół zakończono.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczyła:

             Henryka Pilna                                                                                                 G enowefa Szpila
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