
Protokół Nr 57/06 z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 09 maja 2006 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Genowefy Szpili.

Godzina rozpoczęcia  – 8:20
Godzina zakończenia  – 12:55

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Genowefa Szpila – Przewodnicząca
2. Elżbieta Kata – Z-ca Przewodniczącej (obecna do godz. 12:00)
3. Henryka Pilna – Sekretarz
4. Józef Walęga – Członek (obecny do godz. 10:40).

Nieobecny radny Bogusław Nowak.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Rady Anna Rosa.

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Informacja w sprawie ciepłownictwa w mieście Nowogrodziec.
3. Sprawy bieżące.

 Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Protokół nr 56/06 z posiedzenia w dniu 10.04.2006 r. przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 3 osoby: „za” przyjęciem – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0 (nieobecna 
radna E. Kata w godz. od 9:55 do 10:20).

Ad. 2. Informację w sprawie ciepłownictwa w mieście Nowogrodziec przedstawił Dyrektor Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Andrzej Jonik.

Dyrektor ZGKiM A. Jonik przyjął od Termoelu kotłownie na ul. 1 Maja i Asnyka w Nowogrodźcu 
07.10.2005 r.  Kotłownia na ul Asnyka wymagała remontu wewnątrz.  Dotyczyło to instalacji ponieważ piec 
często się włączał i aby doprowadzić do należytej eksploatacji wydatkowano około 3 tys. zł Nadmienił, że piec 
był  źle  ustawiony  od  samego  początku.  Za  pieniądze  z  budżetu  gminy  wyremontowano  częściowo  sieci 
przesyłowe, które są własnością gminy. Oszczędności na przesyłaniu ciepła byłyby większe gdyby cała sieć była 
wyremontowana. Położono sieć przesyłową na piasku i nie wykonano izolacji cementowej. Ubytek wody z sieci 
jest duży. 
Dyrektor  nadmienił,  ze  w  najbliższym  czasie  jest  konieczne  wykonanie  czyszczenia  zbiorników,  na  które 
wydatkować trzeba około 15 tys. zł. Taką pracę należy wykonać przez firmę specjalistyczną. 

Ad. 3. Sprawy bieżące.

1. Sekretarz  przekazał  Komisji,  iż  będą  potrzebne  dodatkowe  środki  tj.  około  800  tys.  zł  na  inwestycje 
wodociągowe. 

Przekazał też, ze będzie to zaproponowane Radzie na najbliższej sesji.

2. Wnioski:

1) Przekazany  wniosek  przez  Komisję  Rewizyjną  w  dniu  10.04.2006  r.  w  sprawie  niezwłocznego 
przekazania  szkołom niezbędnych środków dla  szkół  celem normalnego funkcjonowania  placówek 
pozostał  bez  odpowiedzi  dla  Komisji.  W  związku  z  powyższym  Komisja  apeluje  ponownie  do 
Burmistrza o niezwłoczne przekazanie środków dla szkół.

2) Komisja wnioskuje o niezwłoczne zajęcie się problemem stanu dróg powiatowych, które w większości 
z nich są w stanie nieprzejezdnym. Otrzymany harmonogram remontu dróg powiatowych nie został 
wykonany. Termin upłynął 15.04.2006 r.

3) Komisja  zwraca  się  ponownie  z  wnioskiem  o  udzielenie  odpowiedzi  na  wnioski  składane  przez 
Komisję Rewizyjną. Taki wniosek Komisja złożyła 23.11.2005 r. 



3. Do Przewodniczącej Rady :

1) Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z pismem Burmistrza z dnia 02.05.2006 r. skierowanym do Pana 
Kazimierza  Góry,  a  do  wiadomości  Przewodniczącej  Rady  Miejskiej  w  N-cu  przeanalizowała 
wszystkie pisma jakie zostały wymienione w tym piśmie. Dodatkowo Komisja Rewizyjna zapoznała się 
z pismem i zapytaniami Pana K. Góry jakie składał na sesjach oraz na dyżurach radnych. 

Po zbadaniu całej dokumentacji w sprawie jaką Pan Kazimierz Góra podnosi a mianowicie, iż nie otrzymuje 
odpowiedzi na zadane przez niego pytania na sesji jak i na dyżurach radnych.
Komisja  stwierdza,  ze  wyczerpującej  odpowiedzi  udzielił  Burmistrz  w swoim piśmie  w dniu 12.01.2006 r. 
skierowanym do Pana Kazimierza Góry zam. Milików 141 oraz do Pana Jerzego Herdzika zam. Nowogrodziec 
ul. Szpitalna 9/3.

Odpowiedź Burmistrza do Pana Kazimierza Góry w piśmie z dnia 02.05.2006 r. w kwestii dot. stanowiska Rady 
Miejskiej o ukaranie Przewodniczącej Rady jest niezgodna ze stanem faktycznym gdyż skarga złożona przez 
Pana  K.  Górę,  o  której  w swoim piśmie  z  dnia  07.12.2005 r.  pisze  Wojewoda  Dolnośląski  była  tematem 
posiedzenia Komisji ds. Wspierania i Upowszechniania Idei Samorządowej Rady Miejskiej w dniu 27.12.2005 r. 
Komisja  stwierdziła,  że  na  podstawie  protokołu  z  sesji  Pan  K.  Góra  miał  możliwość  swobodnego 
wypowiedzenia się i uważa skargę za niezasadną. 
W głosowaniu udział brało 4 osoby: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że na każdej sesji Przewodnicząca Rady składała informację o swoich działaniach 
podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Żaden z radnych nie zakwestionował przedkładanych informacji.

4. Komisja zapoznała się z pismem Burmistrza z dnia 02.05.2006 r. adresowanym do Pana K. Góry oraz do 
wiadomości Przewodniczącej Rady.

5. Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Komisariatu  Policji  w  Nowogrodźcu  w  sprawie  zawiadomienia  o 
wszczęciu śledztwa sfałszowania dokumentacji dot. remontu sali gimnastycznej ul. Lubańska i wyłudzeniu 
pieniędzy za niewykonaną pracę.

6. Komisja zapoznała się z pismem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21.04.2006 r. w sprawie 
skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej

Na tym protokół zakończono.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczyła:

            Henryka Pilna                                                                                                  Genowefa Szpila


