
Protokół nr 16/05
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytego 07 grudnia 2005 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Rosy.

Godz. rozpoczęcia – 8:40
Godz. zakończenia – 13:00

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Nieobecni radni: B. Nowak, M. Wojciechowska, J. Walęga

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Projektant  z  Dolnośląskiego  Biura  Geodezji  i  Terenów  Rolnych  we  Wrocławiu

Zbigniew Snopko
2. Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak
3. Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Władysław Konefał

Temat posiedzenia:

1. Plan urządzeniowo – rolny oraz Granica rolno – leśna.
2. Plan Gospodarki odpadami dla Gminy Nowogrodziec na lata 2005 – 2012.
3. Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Nowogrodziec.
4. Dyskusja nad projektem budżetu na 2006 rok.

Przebieg posiedzenia:

Przewodnicząca Rady Anna Rosa po otwarciu posiedzenia i  powitaniu gości  przedstawiła
porządek.
Jednocześnie zaproponowała wniesienie do porządku pkt 5 Sprawy różne.
W  głosowaniu  jawnym brało  udział  10  radnych,  „za”  wnioskiem  –  10,  „przeciw”  –  0,
„wstrzymujących się” – 0 (spóźnieni radni  M. Zamorski i Zb. Mitera).

Ad.  1. Plan  urządzeniowo – rolny oraz  Granicę  rolno – leśną omówił  wykonawca (autor
planu) Pan Zbigniew Snopko.
Plan  opracowany  został  na  zlecenie  Urzędu  Marszałkowskiego  i  Urzędu  Miejskiego  w
Nowogrodźcu w celu pozyskania środków na restrukturyzację obszarów wiejskich.
Plan opracowuje się etapami:
1) typowanie obrębów ewidencyjnych,
2) uchwalenie przez radę,
3) wybór obszaru w gminie.
Wymaga na jest zgoda mieszkańców wsi. Ponadto przy okazji opracowywania programu jest
przygotowywanie materiału dla architekta, który będzie na terenie gminy sporządzał granicę.

Następnie została przedstawiona sytuacja w rolnictwie:
- użytkowanie gruntów,
- struktura użytków rolnych,
- udział użytków rolnych w poszczególnych obrębach ewidencyjnych,

(na posiedzenie przybył spóźniony radny Z. Mitera 8:50)



- powierzchnia użytków zielonych ,
- charakterystyka jakości gruntów,
- zakwaszenie gleb (ok. 88% gleb to gleby kwaśne lub bardzo kwaśne),
- wyposażenie  wsi  w  infrastrukturę  techniczną  (3/4  budynków  wiejskich  jest

zwodociągowana, gorzej z kanalizacją i gazyfikacją),
- struktura władania gruntami (sektor publiczny, sektor prywatny),
- charakterystyka  gruntów  odłogowanych  (224  ha  grunty  Agencji,  268  ha  grunty

prywatnych właścicieli)
- prace urządzeniowo rolne,
- zmiana struktury,
Sytuacja gospodarstw został wzięta z danych dotyczących podatku rolnego
- struktura gruntów dzierżawionych przez rolników,
- średnia powierzchnia gospodarstw (grunty własne i dzierżawione),
- zatrudnieni w rolnictwie (3,3% ludność żyjąca z gospodarstw),
- rozdrobnienie gruntów gospodarstw w grupach obszarowych,
- średnia liczba działalności w gospodarstwach prywatnych,
- średnia powierzchnia działalności w gospodarstwach prywatnych,
- potrzeby przeprowadzenia scalenia gruntów,
- struktura zasiewów w gminie (88,6% zboża, 8,1% okopowe, 2,7% przemysłowe, 0,4%

warzywa, 0,2% pozostałe),
- produkcja zwierzęca (sztuka duża na 100 ha użytków rolnych),
- mechaniczna obsługa pół,
- wyposażenie w kombajny zbożowe,
- liczba gospodarstw przynoszących dochód na poziomie porównywalnym,
- planowanie powierzchni użytków rolnych,
- powierzchnia lasów i lesistość,
- zestawienie gruntów do zalesienia (niecałe 618 ha można przeznaczyć na zalesienie),
- stan i potrzeby w zakresie melioracji podstawowych,
- stan melioracji szczegółowych, powierzchnia terenów zalewowych, 
- wykaz prac z zakresu melioracji szczegółowych,
- stan dróg transportu rolnego,
- koszty podstawowych zabiegów urządzeniowo – rolnych,
- stopień zapotrzebowania na prace urządzeniowo – rolne.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na następujące sprawy:
- nie ujęty obszar Nowogrodźca,
- pomoc rolnikom,
- problem zakwaszenia gleby (wapnowanie.,

Ad. 2. Plan Gospodarki odpadami dla Gminy Nowogrodziec na lata 2005 – 2012.
Na posiedzenie przybył Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Andrzej
Jonik oraz pracownik ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego Bożena Mrozik. 
Obecny  na  posiedzeniu  Kierownik  Ref.  Rolnictwa  Wł.  Konefał  poinformował,  że
największym problemem jaki się pojawił to likwidacja składowiska odpadów. Rekultywacja
wysypiska jest dokonywana ale w budżecie gminy i miasta na 2006 r. nie pojawiła się żadna
kwota na ten cel.
Dyrektor ZGKiM A. Jonik przedstawił informację odnośnie segregacji odpadów w gminie.
Do końca marca 2006 r.  kubły stoją w ramach promocji  i  obsługiwane są  przez  Miejski
Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu. Po 1 kwietnia 2006 r. będą ponoszone opłaty.
Szacowane  jest,  ze  do  1  kwietnia  2006  r.  usługi  będą  wykonywać  Zakład  Gospodarki



Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu oraz Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
w Bolesławcu.
Dodał, że Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu ma wejść bez zobowiązań
gminy. 

Ad. 4. Dyskusja nad projektem budżetu na 2006 rok dotyczyła:
- pozostawienia rezerwy na rekultywację wysypiska,
- zadań, które posiadają dokumentację ważną do lutego 2006 r.,
- zmiana organizacyjna szkoły podstawowej w Nowogrodźcu,
- wskaźnik zadłużenia,
- budowa wodociągu w Gierałtowie, możliwość budowy wodociągu przez Spółkę „Hydro-

Tech”,
- podwyższenie udziału w Spółce „Hydro-Tech”,
- podwyżki dla pracowników Urzędu,
- wykup gruntów pod boiska, utrzymanie boisk i stadionu,

Ad. 5. Sprawy różne

Rada Miejska wnioskuje o  przygotowanie uchwały w sprawie programu współpracy GiM
Nowogrodziec  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  uprawnionymi
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006 celem ujęcia w porządku sesji w
dniu 30 grudnia 2005 r. 

Na tym protokół zakończono.

       Protokołowała:                                                                                    Przewodniczyła:

                                                                                                                Przewodnicząca Rady 
     Jolanta Janeczko                                                                                        Anna Rosa


