
Protokół Nr 31/06 z posiedzenia
Komisji ds. Wspierania i Upowszechniania Idei Samorządowej

odbytego w dniu 25 września 2006 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Zbigniewa Skwarka.

Godz. rozpoczęcia: 13:30
Godz. zakończenia: 14:50

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Zbigniew Skwarek – Przewodniczący
2. Anna Rosa – Z-ca Przewodniczącego
3. Henryka Pilna – Sekretarz
4. Genowefa Szpila  (spóźniona  - godz. 13:40)
5. Maria Wojciechowska 
6. Piotr Bober 
7. Robert Relich

Temat posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia .
2. Efektywność pozyskiwania funduszy unijnych.
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 30/06 z posiedzenia odbytego w dniu 25 sierpnia 2006 r. został przyjęty.
W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” przyjęciem – 7, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2. Na posiedzenie przybył Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak. Przedstawił Komisji możliwości uzyskania 
środków zewnętrznych na zadania z dziedziny kultury oraz przeciwdziałania powodziom.
Z relacji Z-cy Burmistrza wynika, że do 26.10.2006 r. można składać wnioski w ramach ZPORR ponieważ 
Marszałek  Województwa  Dolnośląskiego  ogłosił  nabór.  W  przypadku  naszej  gminy,  Z-ca  Burmistrza 
zaproponował aby wyrazić opinię co do złożenia wniosku na odbudowę sali kinowej oraz przyległych obiektów 
w Rynku w Nowogrodźcu. Ponieważ pomysł kosztowałby około 2 mln zł, Komisja wyraziła swoje obawy na 
temat udziału własnego gminy w tym zamierzeniu.
Członkowie Komisji - radna H. Pilna poruszyła sprawę remontu obiektu remizy w Kierżnie oraz przystanku w 
Kierżnie, którego do tej chwili nie wykonano. 
Przewodniczący Komisji przypomniał o złożonych wnioskach przez Rady Sołeckie. 
Radna G. Szpila wskazała na duże zaniedbania w dziedzinie przeciwpowodziowej gdzie co roku są kłopoty z 
powodu powodzi.
Radny R. Relich wskazał na niebezpieczeństwo zwiększenia powierzchni gruntów pod wydobycie, ponieważ ta 
sytuacja powoduje obniżenie poziomu wód w studniach przydomowych.

Ad. 3 i 4 nie występuje.

Ad. 5. Wnioski:

1. Komisja wnioskuje o wyjaśnienie kwestii zapisu składu Orzekającego RIO z dnia 25.08.2006 r. dot. nie 
przedłożenia projektu uchwały dot. ustalenia zakresu i formy o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 
2006 r.

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

2. Komisja  wnioskuje  o  zwołanie  wspólnego  posiedzenia  Rady  Miejskiej  w  celu  wyłonienia  zadań  do 
realizacji w ramach ZPORR na działania III 1- przeciwdziałanie powodziom oraz III 2 – ośrodki kultury.

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



3. W  związku  z  odpowiedzią  dot.  wykonania  progów  zwalniających  oraz  remontu  dróg  w  Gierałtowie, 
Komisja  wnioskuje  ponownie  w  sprawie  przedmiotowych  wniosków  oraz  przesunięcia  środków 
budżetowych np. z promocji.

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

4. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie mostku w Gościszowie na wysokości posesji P. Duch i Ścigan do 
czasu jego remontu.

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

Ad. 6. Sprawy bieżące.

1. Komisja  zapoznała  się  z  pismem Burmistrza  Nowogrodźca skierowanego do  Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu z dnia 24.07.2006 r. 

2. Komisja zapoznała się z odpowiedzią Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Nowogrodźcu skierowane do Burmistrza w  dn. 31.08.2006 r. jako odpowiedź na pismo z dn. 24.07.2006 r.

3. Komisja zapoznała się z pismem Prokuratora Rejonowego w Bolesławcu Reginy Haniszewskiej w sprawie 
złożonego zażalenia na umorzenie śledztwa dot. nieprawidłowości przy budowie sali gimnastycznej przy ul. 
Lubańskiej w Nowogrodźcu.

4. Komisja zapoznała się z pismem RIO (uchwałą) dot. oceny z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 
2006 r.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji o godz. 14:50 zamknął posiedzenie.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczył:

            Henryka Pilna                                                                                               Zbigniew Skwarek

                                                                                                                              Przewodniczący Komisji


