
Protokół nr 25/06
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

w dniu 27 marca 2006 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Henryki Pilnej.

Godz. rozpoczęcia – 15:30
Godz. zakończenia – 17:55

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Henryka Pilna – Przewodnicząca Komisji
2. Mariusz Zamorski – Sekretarz 
3. Piotr Bober – członek

Radni nieobecni: Małgorzata Braszko, Józef Walęga.

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Analiza działalności Spółki „HYDRO-TECH” – oczyszczalnia ścieków.
3. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w gminie za 2005 rok oraz I –II 2006 r.
4. Opiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Komisja przyjęła Protokół nr 24/05 z posiedzenia  Komisji w dniu 25 stycznia 2006 r.
W głosowaniu udział brały 3 osoby, „za” przyjęciem – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad.  2. Działalność  Spółki  HYDRO-TECH  przedstawił  zaproszony  na  posiedzenie  Prezes  Kazimierz 
Kuchmistrz.
Przeze Spółki omówił stan zatrudnienia, który na dzień 31.12.2005 r. wynosił 19 osób tj. o 3 osoby mniej niż w 
momencie jej założenia.
Wynik Spółki za 2005 r. wynosi zysk brutto 79.152,22 zł minus podatek dochodowy 24.447,00 zł. Zysk netto 
51.705,22  zł.  Od  tego  zysku  należy  odliczyć  straty  z  lat  ubiegłych  w kwocie  11.000  zł,  pozostałą  kwotę 
rozdysponuje walne zebranie udziałowców, które odbędzie się ustawowo do 30.06.2006 r. 
Jeżeli chodzi o oczyszczalnię ścieków to nic się w sprawie jej modernizacji nie zmieniło. Pozwolenie wodno 
prawne wygasło i na 2006 r. kary za zrzut ścieków, które w 2005 r. wynosiły 13.000 zł (naliczane, a nie płacone 
ponieważ miały być wkalkulowane w koszty modernizacji) wzrastają o 100% tzn. wynosić będą 26.000 zł.
Zadłużenie Spółki TERMOEL w HYDRO-TECH wynosi 70.000 zł.
Możliwości dokończenia wodociągów przy ul. Chrobrego w Nowogrodźcu można rozważyć tylko w kontekście 
ustalenia nowych cen za wodę. 
Dostarczenie  wody  do  BDN  w  Wykrotach  nie  jest  rentowne  ponieważ  wybudowali  studnię  głębinową  i 
pobierają swoją wodę, do Spółki złożyli zapotrzebowanie na 100 m3  wody, a do produkcji wykorzystują 20 m3 

na dobę, co w przeliczeniu na dni robocze jest to w porównaniu z z zapotrzebowaniem zabezpieczenie kilka dni. 
Natomiast odprowadzanie ścieków jest na poziomie 120 m3 (tak wykazują).
Prezes  Spółki  twierdzi,  że gdyby gmina  pozyskała środki  unijne na rozwój wodociągów wówczas sytuacja 
Spółki ulegnie zmianie na lepsze.

Ad. 3. Informacje pisemną złożono w biurze rady opracowaną przez P. Jana Chudasia i P. Stanisławę Majgier, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4. Nie wystąpiło.

Ad. 5. Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z pismami:
1) z dnia 28.01.2006 r. skierowane do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Nowogrodźcu  w  sprawie  umowy  najmu  mieszkania  przez  lekarzy  Państwo  Ciemięga  w  WOZ  w 
Zebrzydowej,

2) z dnia 21.02.2006 r. odpowiedź Dyrektora SPZOZ M. Krzywdzińskiego na w/w pismo,



3) z  dnia  21.02.2006  r.  Wyrok  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  we  Wrocławiu  w  sprawie 
unieważnienia Uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XIX/160/04 (§ 3 § 11) z dnia 16.04.2004 r.,

4) z dnia 10.03.2006 r. skierowane do Burmistrza dot. uciążliwości spowodowanych brakiem przepustów z 
drogi powiatowej P.  Wargiela Janina zam. Milików 112a i  ponowne pismo w tej samej sprawie z dnia 
23.03.2006 r.,

5) z dnia 07.03.2006 r. Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z prośbą o dofinansowanie zakupu karetek 
pogotowia.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz. 17:55 zamknęła posiedzenie. 

          Protokołowała:                                                                                                    Przewodniczyła:

          Henryka Pilna                                                                                                       Henryka Pilna
                                                                                                                                Przewodnicząca Komisji 


