
Protokół Nr 30/06 z posiedzenia
Komisji ds. Wspierania i Upowszechniania Idei Samorządowej

odbytego w dniu 25 sierpnia 2006 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Zbigniewa Skwarka.

Godz. rozpoczęcia: 13:00
Godz. zakończenia: 17:10

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Zbigniew Skwarek – Przewodniczący
2. Anna Rosa – Z-ca Przewodniczącego
3. Henryka Pilna – Sekretarz
4. Genowefa Szpila  (spóźniona godz. 13:15)
5. Maria Wojciechowska 
6. Piotr Bober 
7. Robert Relich

Ponadto w posiedzeniu udział wziął Sekretarz Gminy Józef Kata.

Temat posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia .
2. Realizacja wniosków Komisji stałych Rady.
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 29/06 z posiedzenia odbytego w dniu 29 czerwca 2006 r. został przyjęty.
W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” przyjęciem – 7, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2. Realizacja wniosków Komisji stałych Rady:
1) brak odpowiedzi na wnioski Komisji Rewizyjnej nr: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 55, 56, 57, 58, 59, 61,
2) Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska uzyskała odpowiedzi na wnioski Komisji,
3) Komisja Oświaty i Spraw Społecznych otrzymała odpowiedzi na wnioski Komisji,
4) Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – brak odpowiedzi na wnioski nr: 51, 52, 53,
5) Komisji ds. Wspierania i Upowszechniania Idei Samorządowej nie otrzymała odpowiedzi na wnioski nr: 97, 

99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109.

Ad. 3 i Ad. 4.  nie występuje.

Ad. 5. Wnioski:

1. Komisja analizując realizację wniosków Komisji stałych Rady Miejskiej stwierdza, że systematycznie 
pomijane są odpowiedzi na niektóre wnioski Komisji stałych Rady.

Art. 23 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym mówi: „Radny obowiązany jest kierować się  dobrem wspólnoty 
samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności 
przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie 
jest jednak związany instrukcjami wyborców”. 
Z tego też względu Komisja uważa, że sprawy przedstawiane przez Radnych, a wcześniej przez mieszkańców 
często pozostawały w przeszłości bez odpowiedzi.
W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” wnioskiem – 7, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

2. Komisja  wnioskuje  o  zapewnienie  odpowiednich  warunków na  boisku  bocznym ul.  Robotnicza  w 
Nowogrodźcu do prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i  młodzieży. Jest to jedno z nielicznych 
miejsc gdzie można prowadzić tego typu zajęcia.

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” wnioskiem – 7, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.



3. Komisja przyjęła wnioski i zapytania zgłoszone przez radnego Roberta Relicha:
1) Remont dróg w Gierałtowie – prosi o udzielenie informacji kiedy zostanie wykonane dokończenie 

remontu drogi od posesji Pana St. Andruchów do posesji nr 283 oraz drogi przy posesji Pana Ozgi.
2) Montaż progu zwalniającego przy SP Gierałtów – z uzyskanej informacji na Sesji RM składanej 

przez  Burmistrza  wniosek  miał  być  zrealizowany  w  lipcu  br.  Z  uwagi  na  rozpoczęcie  roku 
szkolnego oraz brak realizacji wniosku prosi o informację kiedy zostanie zrealizowany wniosek.

3) Kiedy  na  stronie  Biuletynu  Informacji   Publicznej  Nowogrodziec  zostaną  zamieszczone 
oświadczenia majątkowe Burmistrza i Radnych RM?

4) Wnioskuje  na  podstawie  otrzymanego  projektu  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w 
budżecie gminy i miasta na 2006 rok o przesunięcie środków w kwocie 25 tys. zł na rzecz oświaty, 
kultury i sportu ze środków z rozdz. 75023 § 6060 pozostała działalność (promocje). 

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” przyjęciem w/w wniosków – 3, „przeciw” – 2, „wstrzymujących się” – 
2.

4. Opinia do przedłożonej notatki  służbowej z dnia 08.08.2006 r.,  09.08.2006 r. pracowników Urzędu 
Miejskiego:

Komisja zaniepokojona jest odkładaniem w czasie budowy cmentarza w Nowogrodźcu.

Ad. 6. Sprawy bieżące.

Komisja zapoznała się z pismami:
1) Pismo Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SR.I-0717/305/06 z dnia 14.08.2006 r. (data wpływu) 

dot.  propozycji  projektu  planu  aglomeracji  do  zaopiniowania  w  związku  z  rezygnacją  koncepcji 
zakładającej dwa odrębne systemy kanalizacyjne.

2) Postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie znieważenia radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w 
dniu 25.11.2005 r. podczas obrad sesji Rady Miejskiej przez Kazimierza Górę.

3) Pismo GCKiS w Kobierzycach z dn. 14.06.2006 r. w sprawie organizacji Dożynek Wojewódzkich.
4) Pismo Pani Magdaleny Barzęc Inspektora NIK z dnia 05.07.2006 r. do Przewodniczącej Rady w sprawie 

udzielenia  wyjaśnień  dot.  drogi  ul.  Garncarska  w  Nowogrodźcu  w 2000 roku,  czy  Rada podejmowała 
uchwałę w tej sprawie.

5) Odpowiedź Przewodniczącej Rady na w/w pismo do Inspektora NIK z dnia 06.07.2006 r.
6) Wojewoda Dolnośląski – pismo z dnia 26.06.2006 r. PN.III.6.0939/19/06 dot. upoważnienia Pani Violetta 

Matuszewska – inspektor z Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego do przeprowadzenia 
kontroli problemowej.

7) Plan  kontroli  problemowej  w  zakresie  organizacji  przyjmowania,  rozpatrywania  i  załatwiania  skarg  i 
wniosków, terminowości składania oświadczeń majątkowych oraz prowadzenia zbioru przepisów gminnych 
za kres od 01.01.2005 r. do dnia kontroli.

8) Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu –  pismo z  dnia  18.07.2006 do Przewodniczącej  Rady w sprawie 
przesłania odpisu uchwały do złożonego zażalenia z dnia 17.07.2006 r. 

9) Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu – pismo z dnia 16.08.2006 r. w sprawie j/w.
10) Pismo Przewodniczącej Rady do prokuratury Rejonowej w Bolesławcu z dnia 21.08.2006 r. – odpowiedź na 

pisma j/a.
11) Przewodnicząca  Rady  –  pismo  z  dnia  13.07.2006  r.  do  Prokuratury  Okręgowej  w  Jeleniej  Górze  za 

pośrednictwem Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu.
12) Postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie sfałszowania dokumentacji dot. remontu sali gimnastycznej 

w Nowogrodźcu ul. Lubańska z dnia 30.06.2006 r.
13) Zawiadomienie Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu z dnia 30.06.2006 r. w sprawie przesłania do Sądu 

Rejonowego  Karnego aktu oskarżenia przeciwko Edwardowi Szczerbieniowi (art. 231 § 1 kk).
14) Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu pismo z dnia 20.07.2006 r. dot. budowy chodnika 

przy ul. Chrobrego.
15) Pismo Szkoły Podstawowej  w Parzycach  do  Burmistrza  Nowogrodźca  z  dnia  23.06.2006 r.  w sprawie 

nadania imienia Szkole. 
16) Pismo Burmistrza Nowogrodźca z dnia 24.07.2006 r. do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki  Zdrowotnej  w  Nowogrodźcu  w  sprawie  stanów  technicznych  obiektów  zarządzanych  przez 
Dyrektora SP ZOZ.

17) Notatka służbowa z dnia 08.08.2006 r. w sprawie przeniesienia środków budżetowych na budowę cmentarza 
w Nowogrodźcu na bieżące utrzymanie dróg.

18) Notatka służbowa z dnia 09.08.2006 r.  w sprawie przeniesienia środków na bieżące utrzymanie dróg z 
przeznaczonych w budżecie kwot dot. planu zagospodarowania przestrzennego.



19) Sąd Rejonowy w Bolesławcu zawiadamia Radę, że rozprawa główna przeciwko E. Szczerbieniowi odbędzie 
się 19.09.2006 r. godz. 12:00 w Sadzie Rejonowym w Bolesławcu.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji o godz. 17:10 zamknął posiedzenie.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczył:

            Henryka Pilna                                                                                               Zbigniew Skwarek

                                                                                                                              Przewodniczący Komisji


