
Protokół nr 24/06
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

w dniu 25 stycznia 2006 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Henryki Pilnej.

Godz. rozpoczęcia – 15:30
Godz. zakończenia – 18:30

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 wzięli:
1. Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak
2. Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Lityńska
3. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Andrzej Jonik 
4. Radny Robert Relich (od godz. 17:20).

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Ocena działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodću za 2005 r.:

- gospodarka zasobami komunalnymi,
- zarządzanie cmentarzami.

3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Komisja przyjęła Protokół nr 23/05 z posiedzenia  Komisji w dniu 19 grudnia 2005 r.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” przyjęciem – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2. Informację przedłożył Dyrektor ZGKiM A. Jonik, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał:

1) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (dz./ nr 251/60),
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

2) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (dz. nr 592/2),
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

3) w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego,
Opinia Komisji pozytywna.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

4) w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
górniczego „Ołdrzychów” w obrębie Nowogrodziec I, gmina Nowogrodziec,

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

5) w  sprawie  ustalenia  opłat  za  świadczenia  Przedszkola  Publicznego  prowadzonego  przez  Gminę 
Nowogrodziec,

Opinia Komisji pozytywna.



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

Ad. 4. Sprawy bieżące.

1. Z-ca Burmistrza T. Kupczak przedłożył Komisji pismo Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w  Nowogrodźcu  z  dnia  16.01.2006  r.  w  sprawie  prac  społeczno  użytecznych  określonych 
rozporządzeniem przez Ministra Gospodarki i Pracy nr 1745 z dnia 25 października 2005 r. opublikowanego 
w Dz.U. nr 210 z 2005 r. 

Jak  wynika  z  przedłożonego  przez  MGOPS  materiału,  niektóre  zapisy  dot.  prac  wykonywanych  przez 
bezrobotnych są nieaktualne lub nie są od wielu lat stosowane ze względu na koszty.
Komisja proponuje wykreślić zapisy:

- „utrzymanie porządku na wysypisku śmieci”,
- „sprzątanie klatek schodowych”,

oraz  wskazać podmiot, w którym te prace będą organizowane.
Komisja popiera inicjatywę organizowania prac społeczno użytecznych na terenie miasta i gminy Nowogrodziec 
dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.
Koszt zatrudnienia 25 osób rocznie wynosi 60 000 zł, z tego refundacja przez Starostwo 60%, do obciążenia 
budżetu gminy pozostaje kwota 24 000 zł.
Zapytanie do Burmistrza:
Z jakich dochodów budżetowych lub z jakich wydatków zrezygnować należy aby pokryć kwotę wykazaną w 
piśmie – 24 000 zł?
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

2. Radny Robert Relich przedłożył Komisji prośbę Kółka Rolniczego w Gierałtowie dot. pomocy w remoncie 
budynku  będącego  własnością  Kółka  Rolniczego  ale  spełniającego  rolę  jedynej  świetlicy  wiejskiej  w 
Gierałtowie.

Ponieważ  w przedłożonym przez  Burmistrza  w  dniu  07.01.2006  r.  Radzie  Miejskiej  wykazie  zadań,  które 
oczekują do umieszczenia w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym nie umieszczono budowy świetlicy wiejskiej, o 
którą społeczność Gierałtowa zabiega od wielu lat.
Komisja prosi Burmistrza o zajęcie stanowiska w przedłożonej sprawie.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

3. Komisja zapoznała się z pismem:
- Prokuratury Rejonowej dot. złożenia doniesienia o zniesławienie Rady Miejskiej przez Pana K. Górę,
- Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wynagrodzenia Burmistrza,
- Pani  Zofii  Bokszańskiej  z  dnia  07.01.2006  r.  skierowane  do  Burmistrza  i  Przewodniczącej  RM o 

potwierdzenie pisemne zamknięcia składowiska śmieci,
- Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzeja Kubicy z 

podziękowaniem za współpracę,
- Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze z dnia 16.01.2006 r. dot. wniesionej skargi na Prokuraturę 

Rejonową w Bolesławcu,
- Burmistrza Nowogrodźca do Przewodniczącej Rady z dnia 16.01.2006 r. dot. zapytań podczas dyżurów 

dnia 06 – 09.01.2006 r. złożonych przez P. Kazimierza Górę i Pana Jerzego Herdzika,
- odpowiedzią Burmistrza dla Pana Franciszka Malony zam. Zebrzydowa 213,
- Burmistrza skierowane do Rady Miejskiej w sprawie Spółki „Termoel”.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz. 18:30 zamknęła posiedzenie. 

          Protokołowała:                                                                                                    Przewodniczyła:

          Henryka Pilna                                                                                                       Henryka Pilna
                                                                                                                                Przewodnicząca Komisji 


