
Protokół Nr 28/06 z posiedzenia
Komisji ds. Wspierania i Upowszechniania Idei Samorządowej

odbytego w dniu 31 maja 2006 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Zbigniewa Skwarka.

Godz. rozpoczęcia: 14:15
Godz. zakończenia: 17:30

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Zbigniew Skwarek – Przewodniczący
2. Anna Rosa – Z-ca Przewodniczącego
3. Henryka Pilna – Sekretarz
4. Genowefa Szpila 
5. Maria Wojciechowska
6. Piotr Bober

Nieobecny radny Robert Relich.

Temat posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia .
2. Efekty współpracy gminy Nowogrodziec w Partnerstwie Miast Kaolinowych.
3. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie swojej właściwości rzeczowej.
4. Wypracowanie opinii w kwestiach spornych.
5. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.
6. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Na posiedzenie Komisji przybył Sekretarz GiM Józef Kata.

Ad. 1.  Protokół nr 27/05 z posiedzenia odbytego w dniu 26 kwietnia 2006 r. został przyjęty.
W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” przyjęciem – 6, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2. Obecny na posiedzeniu Sekretarz J. Kata nie zreferował tematu ponieważ „nie posiada wiedzy na temat 
partnerstwa miast  kaolinowych”.  Taką  wiedzę  posiada  jedynie Burmistrz,  który dzisiaj  jest  we Wrocławiu. 
Sekretarz może mówić tylko o platformie internetowej, na którą wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Gmina 
z tego tytułu nie poniesie żadnych wydatków w budżetu. 

Przewodniczący  Komisji  Zb.  Skwarek  przypomniał  o  zbiorniku  wodnym  na  „białej  górze”,  który  można 
zagospodarować i stworzyć doskonałe miejsca rekreacyjne służące naszej społeczności – czy w tym kierunku są 
jakieś ustalenia partnerów miast kaolinowych?
Niestety Sekretarz nie jest poinformowany przez Burmistrza w tej sprawie.

Radna G.  Szpila  zapytała  wprost  „po  co nam to partnerstwo miast?”.  Pieniądze na  spotkanie  partnerów w 
Kilczkowie wydano z promocji gminy.

Przewodniczący Komisji Zb. Skwarek poinformował, że partnerstwo miast kaolinowych funkcjonuje wiele lat i 
nic się nie dzieje na żadnej płaszczyźnie. Uzasadnienie do podjęcia uchwały Burmistrz przedłożył Radzie bardzo 
szerokie i ciekawe, lecz nic z tego nie wyszło.

Radny P. Bober poinformował o bardzo dużych zwolnieniach pracowników z zakładu „SURMIN-KAOLIN” w 
Nowogrodźcu i dużej reorganizacji w zakładzie, ludzie są bardzo wzburzeni bo zostają wyrzuceni na bruk. 

Sekretarz J. Kata wypowiedział się, że właściciel ma prawo robić co uważa.

Radna  H.  Pilna  poinformowała,  że  jako  jedna  głosowała  przeciwko  tej  uchwale  o  partnerstwie  miast 
kaolinowych.  Prosiła  na  sesji  aby  wstrzymać  się  do  czasu  wejścia  Polski  do  UE  niestety,  Burmistrz 
odpowiedział, że „wtedy będzie za późno”. Dzisiaj jest i będzie nadal przeciwna podjętej wówczas uchwale. To 
partnerstwo nic gminie nie przyniosło, jedynie to, że zakład jest w 100% własnością obcego kapitału. Nie tylko 
rozebrane zostały wszystkie zbędne dla właściciela nieruchomości aby uciec od płacenia podatku dla budżetu ale 



załoga została maksymalnie zmniejszona. Tak naprawdę to potrzebny jest partnerom nasz surowiec do produkcji 
w przemyśle ceramicznym, gumowym itd. i on jest wywożony. W ten sposób tracimy nie tylko dochody dla 
budżetu gminy ale jeszcze zwiększa się liczba osób bezrobotnych, którzy razem z rodzinami prędzej czy później 
staną w kolejce do opieki społecznej. 
Uważa, że korzyści z partnerstwa nie mamy żadnej, a że do dnia dzisiejszego nie ponosimy żadnych kosztów to 
nie znaczy, że w przyszłości nasi partnerzy nie wezwą nas do dokonywania wpłat na partnerstwo. Do dzisiaj to 
tylko Burmistrz ma z tego tytułu (z partnerstwa) satysfakcję bo tylko Burmistrz jest zapraszany i goszczony oraz 
pokazywany w gazetach z partnerami miast kaolinowych. My jako gmina jesteśmy tylko jedna i jedno miasto 
czeskie, a 6 gmin partnerów to sąsiedzi z Niemiec. Jeżeli na coś jeszcze liczymy to musimy liczyć tylko na 
siebie. 

Sekretarz J. Kata uzupełnił swoją wypowiedź podając, że Burmistrz jak wyjeżdża to dokonywane są wydatki z 
budżetu gminy na delegację i noclegi.

Radna M. Wojciechowska zaproponowała aby zaprosić Burmistrza na posiedzenie Komisji w celu omówienia 
tematu „partnerstwa Miast Kaolinowych”.

Ad. 3. nie występuje.

Ad. 4. nie występuje.

Ad. 5. Wnioski:

1. Komisja wnioskuje o podjęcie działań w celu realizacji zadań statutowych Partnerstwa Miast Kaolinowych.
Komisja nie widzi efektów dla Gminy wynikających z członkostwa w Partnerstwie Miast Kaolinowych.

W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” wnioskiem – 6, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

2. Odnośnie odpowiedzi na wniosek nr 2 z posiedzenia Komisji w dniu 26.04.2006 r. -  Komisja wnioskuje o 
podjęcie takich działań w przyszłości, a nie w 2006 roku sugerując rozwiązania Miasta Bolesławiec w tym 
zakresie  (rozstrzygnięcie konkursu ofert  na wspieranie zadań publicznych – promocja miasta  -„Express 
Bolesławiecki” nr 3 z 13.02.2006 r.)

W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” wnioskiem – 6, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 6. Sprawy bieżące.

1. Sekretarz przedstawił sprawę przekazania do Wojewody podjętej uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta dot. zespołu rekreacyjnego w rejonie ulic Asnyka – Mickiewicza z 
dnia 27 kwietnia 2006 r. z podłączeniem do uchwały niewłaściwego załącznika nr 2.

W związku z tym pracownik Referatu M. Rutyna zwrócił się do Przewodniczącej Rady o podpisanie nowych 
załączników. Przewodnicząca Rady powiadomiła Sekretarza J.  Katę i  poprosiła o przedstawienie sprawy na 
Komisji.  Sekretarz  zapytany  o  to,  jakie  będą  konsekwencje  ze  strony  nadzoru  Wojewody  w  tej  sprawie 
odpowiedział,  że  żadne.  Należy  dosłać  właściwy  załącznik  ponieważ  nie  jest  to  wina  Rady  Miejskiej,  ze 
pracownik podsunął do podpisu Przewodniczącej załącznik, który nie dotyczył tej uchwały. 

Radna G. Szpila stwierdziła, że nie pierwszy raz dzieje się tak, że Rada uchwala właściwe uchwały, a następnie 
podkłada się coś innego i podała przykład przy uchwalaniu budżetu na 2005 rok.

2. Radny P. Bober zapytał, czy jest wniosek Rady Miejskiej w sprawie kontroli NIK – o tym piszą w gazecie 
wrocławskiej?

Odpowiedzi  udzieliła  Przewodnicząca  Rady  A.  Rosa,  że  jest  to  wniosek  zawarty  w  protokole  Komisji 
Rewizyjnej z poprzedniego roku, podjęty na sesji Rady.

3. Sekretarz J. Kata poinformował, że z powodu remontu Referat Spraw Obywatelskich zostanie przeniesiony 
do sali posiedzeń.

Co w tym przypadku z pomieszczeniem dla Rady Miejskiej, gdzie odbywać się będą posiedzenia Sekretarz nie 
odpowiedział. 
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4. Sekretarz J. Kata poinformował o szkoleniu dla osób po 40 – tce, którego inauguracja nastąpi 7.07.2006 r. w 
ramach programu „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami rynku pracy i możliwościami kształcenia 
ustawicznego w regionie”.

5. Radna M. Wojciechowska poinformowała zebranych,  że Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki  Zdrowotnej  M.  Krzywdziński  ma  ofertę  pracy  gdzie  indziej.  Jeżeli  nic  się  nie  będzie  robić  w 
kierunku remontu dachu na budynku Przychodni w Nowogrodźcu oraz nie zostaną podjęte kroki w kierunku 
przekształcenia publicznego zakładu w „niepubliczny” to on nie widzi dla siebie żadnej przyszłości. 

Ponadto  w  związku  z  nowymi  przepisami  nie  będzie  mogła  istnieć  prywatna  praktyka  Pani  Haliny 
Kaczurowskiej w zakresie ginekologii. 
W ośrodku w Wykrotach został zatrudniony lekarz na 6 godzin dziennie. 

6. Komisja zapoznała się z pismami:
1) Dyrektora SP ZOZ w Nowogrodźcu M. Krzywdzińskiego w sprawie konieczności remontu dachu,
2) mieszkańców wsi Milików w sprawie przepustów z drogi powiatowej,
3) postanowieniem  Komisariatu  Policji  o  umorzeniu  śledztwa  w  sprawie  wydatkowania  środków 

budżetowych na sporządzenie projektów inwestycyjnych, których inwestycji nie rozpoczęto,
4) Przewodniczącej  Rady  Miejskiej  do  Inspektora  kontroli  NIK  z  19.05.2006  r.  o  utrudnieniach 

spowodowanych przez Sekretarza w przygotowaniu dokumentów Rady Miejskiej za okres kadencji od 
2003 r. na polecenie kontrolującego,

5) Inspektora NIK Pani Magdaleny Barzęc z  dnia 23.05.2006 r.  do Przewodniczącej  Rady polecające 
przygotowanie wyjaśnień i informacji w wersji papierowej i elektronicznej z dokumentów posiedzeń 
Komisji Rady Miejskiej oraz Sesji Rady za okres kadencji,

6) Kierownika  Miejsko  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Nowogrodźcu  informujące  o 
możliwości zakupu samochodu,

7) Burmistrza do mieszkańca K. Góry,
8) zawiadomieniem  Komisariatu  Policji  w Nowogrodźcu o wszczęciu śledztwa w sprawie ocieplenia 

dachu sali przy ul. Lubańskiej,
9) Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego w sprawie  uchylenia  uchwały z  17.03.2006 r.  w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Nowogrodziec. 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji o godz. 17:30 zamknął posiedzenie.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczył:

            Henryka Pilna                                                                                               Zbigniew Skwarek

                                                                                                                              Przewodniczący Komisji
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