
Protokół Nr 29/06 z posiedzenia
Komisji ds. Wspierania i Upowszechniania Idei Samorządowej

odbytego w dniu 29 czerwca 2006 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Zbigniewa Skwarka.

Godz. rozpoczęcia: 12:45
Godz. zakończenia: 16:10

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Zbigniew Skwarek – Przewodniczący
2. Anna Rosa – Z-ca Przewodniczącego
3. Henryka Pilna – Sekretarz
4. Genowefa Szpila 
5. Maria Wojciechowska (opuściła posiedzenie o 14:30)
6. Piotr Bober (opuścił posiedzenie o 14:20)

Nieobecny radny Robert Relich.

Temat posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia .
2. Współpraca z partnerską gminą Grossdubrau.
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:

Ad. 1.  Protokół nr 28/06 z posiedzenia odbytego w dniu 31 maja 2006 r. został przyjęty.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” przyjęciem – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2. Temat zreferował przybyły na posiedzenie Komisji  Sekretarz Gminy Józef Kata.  Przedłożył również 
temat w formie pisemnej, który jest załącznikiem do niniejszego protokołu. Ponadto poinformował Komisję, że 
współpraca z partnerską gminą istnieje od 10 lat na płaszczyźnie oświatowej oraz z Ochotniczymi Strażami 
Pożarnymi z naszej gminy. Odbywała się przez jakiś czas współpraca pomiędzy klubami sportowymi ale tę 
formę  zaniedbano.  Rozwija  się  współpraca  pomiędzy  miejscowościami  polegająca  na  wzajemnych 
odwiedzinach mieszkańców np. Czerna i Crosta, Milików i Quatitz, Nowogrodziec i Grossdubrau. 
W dniach 22 i 23 lipca 2006 r. orkiestra dęta z Nowogrodźca weźmie udział w uroczystościach w Grossdubrau. 
Ochotnicza Straż Pożarna z naszej gminy odbywała ćwiczenia w Grossdubrau, polegały one na ćwiczeniach w 
kombinezonach wysokiej klasy w sytuacjach zagrożeń chemicznych oraz na sprzęcie wspinaczkowym. W takie 
urządzenia nasza straż nie jest wyposażona.

Ad. 3 i 4 nie występuje.

Ad. 5. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.

1. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie środków w budżecie na wymianę młodzieżową w zakresie oświaty, 
kultury i sportu w ramach współpracy z partnerską gminą Grossdubrau.

2. Po  zabezpieczeniu  środków  w  budżecie  Komisja  wnioskuje   o  przygotowanie  interesujących  form 
współpracy przez szkoły, instytucje i stowarzyszenia.

3. W  nawiązaniu  do  pisma  Przewodniczącej  Rady  Miejskiej  OA-BR-0063/01/06  z  dnia  12.06.2006  r. 
dotyczącego odmowy udostępnienia miejsca posiedzeń Komisja wnioskuje o podanie podstaw prawnych 
uniemożliwiających odbywanie posiedzeń Komisji po godzinach pracy Urzędu.

4. Komisja  wnosi  o  poinformowanie  Rady  Miejskiej  jakie  działania  zostały  podjęte  w  sprawie  pisma 
Dyrektora SP ZOZ dotyczącego zaleceń inspektora sanitarnego związane z programem dostosowawczym 
ośrodków zdrowia.



5. W  jaki  sposób  budowa  wodociągu  w  strefie  wpłynie  na  cenę  wody  dla  odbiorców  indywidualnych  i 
podmiotów gospodarczych w całej gminie?

6. Komisja prosi o wyjaśnienie tak wysokich kosztów tj. 1 020 000 zł za 2,2 km  wodociągu do strefy w 
stosunku do kosztów budowy w innych miejscowościach np. Gierałtów 34 km wodociągu z przyłączami ma 
wynieść 5 900 000 zł.

7. Komisja prosi o wyjaśnienie jaki będzie miało wpływ nie wprowadzenie korekty wskazanej przez firmę 
przygotowującą  wniosek  dotyczący  wodociągu  w  Gierałtowie  na  złożenie  wniosku  w  Urzędzie 
Marszałkowskim. 
Uzasadnienie:  Przewodnicząca  Rady  na  forum  Komisji  zgłosiła  sprawę  przedłożenia  do  podpisu 
zmienionego załącznika do uchwały nr XLIX/361/06 z innymi kwotami niż zostały uchwalone na XLIX 
Sesji Rady Miejskiej.

8. Komisja wnosi  o przedstawienie informacji problemu funkcjonowania Przedszkola Publicznego przy ul. 
Kolejowej oraz możliwości przeniesienia do budynku przy ul. Asnyka. 

9. Po zapoznaniu się z pismem Burmistrza do Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru  SU-005/2/06 z dnia 
02.06.2006 r. oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - Komisja zwraca się do Przewodniczącej Rady o 
przygotowanie projektu uchwały oddalającej skargę na Przewodniczącą Rady przez Pana Kazimierza Górę z 
uzasadnieniem Komisji Rewizyjnej.

Ad. 6. Sprawy bieżące. 

1. Komisja zapoznała się z pismem Pana Tomasza Lach zam. Czerna 213 skierowanym w dniu 05.06.2006 r. 
do Przewodniczącej Rady Miejskiej z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu sprawy działki nr 187.

Komisja postanawia skierować sprawę Pana Tomasza Lach do Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
celem zajęcia się sprawą i wydania opinii.
W głosowaniu udział brały 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Dalszą  cześć  posiedzenia  przeniesiono  na  zewnątrz  budynku  Urzędu  Miejskiego  z  powodu  „wyproszenia” 
Komisji  przez  Burmistrza  Nowogrodźca  Pana  Edwarda  Szczerbienia  o  godz.  15:20  podając  powód  – 
nieobecność Pani Jolanty Janeczko.
Komisja wychodząc zauważyła obecność w budynku Pani Marii Jasińskiej kadrowej urzędu oraz Pani Heleny 
Różnickiej  również  pracownicy Urzędu Miejskiego.  W tym czasie  odbywała  się  dostawa mebli  do Urzędu 
Miejskiego z firmy „Hubert”.

2. Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Burmistrza  FN  3014/RM-I/2006  z  dnia  26.05.2006  r.  w  sprawie 
przekazywania subwencji dla jednostek oświatowych.

3. Komisja zapoznała się z pismem Przewodniczącej Rady Miejskiej OA-BR-0063/01/06 z dnia 12.06.2006 r. 
skierowanym do Burmistrza o podanie przyczyn związanych z odmową udostępnienia miejsca posiedzeń 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 09.06.2006 r. o godz. 15:30.

4. Komisja  zapoznała się  z  pismem Burmistrza  z  dnia 02.06.2006 r.  do Pana  Jacka  Dżedzyka Dyrektora 
Wydziału  Prawnego  i  Nadzoru  Dolnośląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  we  Wrocławiu  w  sprawie 
udzielenia informacji  publicznej  dla  Kazimierza Góry zam. Milików 141 oraz skargi  Pana K. Góry na 
Przewodniczącą Rady Miejskiej.

5. Komisja  zapoznała się  z  pismem Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu z  dnia  25.05.2006 r.  dot. 
naprawy nawierzchni dróg.

6. Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Inspektora  Kontroli  Państwowej  Najwyższej  Izby  Kontroli  Pani 
Magdaleny Barzęc z  dnia 23.05.2006 r.  skierowanym do Przewodniczącej  Rady Miejskiej  o udzielenie 
wyjaśnień.

7. Komisja  zapoznała  się  z  pismem Przewodniczącej  Rady  Miejskiej  z  dnia  06.06.2006  r.  do  Inspektora 
Kontroli Państwowej Najwyższej Izby Kontroli Pani Magdaleny Barzęc – odpowiedzią na pismo z dnia 
23.05.2006 r.
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8. Komisja zapoznała się z pismem Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu z dnia 22.06.2006 r. w sprawie 
odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2274 D Brzeźnik Nowogrodziec.

9. Komisja zapoznała się  z  pismem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej  w 
Nowogrodźcu  z  dnia  26.06.2006  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  prac  remontowo  –  budowlanych  w 
budynkach administrowanych przez SP ZOZ z terminem upływu 30.09.2006 r.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji o godz. 16:10 zamknął posiedzenie.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczył:

            Henryka Pilna                                                                                               Zbigniew Skwarek

                                                                                                                              Przewodniczący Komisji
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