
Protokół Nr 32/06 z posiedzenia
Komisji ds. Wspierania i Upowszechniania Idei Samorządowej

odbytego w dniu 25 października 2006 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Zbigniewa Skwarka.

Godz. rozpoczęcia: 13:00
Godz. zakończenia: 16:25

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Zbigniew Skwarek – Przewodniczący
2. Anna Rosa – Z-ca Przewodniczącego (godz. przybycia 13:17)
3. Henryka Pilna – Sekretarz
4. Genowefa Szpila  (godz. przybycia 13:20)
5. Maria Wojciechowska 
6. Piotr Bober 
7. Robert Relich

Temat posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia .
2. Cykliczne imprezy – festyny w gminie, efekty dla społeczności lokalnej oraz promocyjne dla gminy.
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 31/06 z posiedzenia odbytego w dniu 25 września 2006 r. został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” przyjęciem – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0 (spóźnione 
radne: Genowefa Szpila, Anna Rosa).

Ad. 2. Temat zreferowała p.o. Dyrektora GCKiS Halina Krawczyk informując:
Święto „pecenicy” w Gościszowie jest największym świętem promującym Gminę Nowogrodziec. Większość 
wydatków pochodzi od sponsorów, których p.o. Dyrektor H. Krawczyk pozyskuje. Na przyszły rok wydatki na 
to święto będą się ubiegać z funduszy unijnych (INTERREG).  
Dużym  świętem  z  tradycjami  jest  również  „Święto  Chleba”  –  impreza  organizowana  w  Milikowie.  Są 
przygotowywane  propozycje  dla  sponsorów  jak  i  został  przekazany  w  dniu  25.10.2006  r.  do  Urzędu 
Marszałkowskiego we Wrocławiu  wniosek o środki unijne. We wniosku zaplanowano wydatki na kwotę 80 tys. 
zł ale warunkiem uzyskania jest zabezpieczenie środków własnych. 
Z roku na rok promocja gminy rozszerza się o czym świadczą zainteresowania coraz większej liczby sponsorów 
jak i mediów. 
W 2006 r. nie będzie imprezy w Milikowie pt. „Święto Chleba” z uwagi na przekroczony budżet w wydatkach 
GCKiS.
Impreza dożynkowa gminna w Parzycach w 2006 r. spotkała się z niewielkim zainteresowaniem mieszkańców 
miasta i gminy N-c. Prezentację wieńców  dożynkowych dokonało 5 sołectw, pomimo wcześniejszych rozmów z 
sołtysami zaangażowanie sołtysów było niewielkie. 

Ad. 5. Wniosek:

W nawiązaniu do Protokołu nr  LI/06 Rady Miejskiej  odbytej  w dniu 06.09.2006 r.  w załączeniu wyciąg z 
dyskusji  w  trakcie  sesji  –  Komisja  wnioskuje  o  przedłożenie  Radzie  Miejskiej  protokołu  pokontrolnego  z 
kontroli Burmistrza Nowogrodźca wraz z wystąpieniem pokontrolnym przeprowadzonej w bieżącym roku przez 
Inspektora NIK.
W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” wnioskiem – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0 (spóźnione 
radne: Genowefa Szpila, Anna Rosa).

Ad. 6. Sprawy bieżące.



1. Komisja  zapoznała  się  z  pismem z  dnia  25.09.2006  r.  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu M. Krzywdzińskiego skierowane do Burmistrza jako odpowiedź na 
pismo z dnia 18.09.2006 r. 

2. Komisja zapoznała się z pismem Burmistrza z dnia 03.10.2006 r. do Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu M. Krzywdzińskiego jako odpowiedź na w/w pismo. 

3. Komisja zapoznała się z pismem Burmistrza z dnia 29.09.2006 r. skierowanego do Pana Emila Supersona 
zam. Wykroty ul. Parkowa 14/2 dot. oferty złożonej przez Pana Supersona na kupno budynku po szkole. 
Odpowiedź na ofertę jest negatywna.

4. Komisja  przyjęła  informację  od  Burmistrza  zaproszonego  na  posiedzenie  w  celu  wyjaśnienia  sprawy 
wyników kontroli NIK w 2006 r.

Burmistrz  oświadczył,  iż  złożył  odwołanie  od  zapisów  w  protokole  kontroli  o  do  obecnej  chwili  nie  ma 
odpowiedzi. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej będzie wszystko w internecie tj. w BIP na 
stronie Nowogrodźca w obowiązującym terminie.
Ponadto Burmistrz poinformował  Komisję o zamiarze przejścia  na emeryturę z dniem 13 listopada 2006 r. 
ponieważ dokumenty złożył w ZUS jeszcze dwa lata temu. Ma też dwie oferty pracy, jedną z nich jest firma 
amerykańska, oferują firmy Burmistrzowi wynagrodzenie około 5 tys. euro  miesięcznie. 
Burmistrz  poinformował  również  zebranych  o  chęci  dokończenia  pracy  doktorskiej.  Komisja  życzyła 
Burmistrzowi spełnienia zamierzeń i dużo zdrowia. 

Wobec  zrealizowania  porządku  posiedzenia  Przewodniczący  Komisji  o  godz.  16:25  zamknął  posiedzenie 
dziękując członkom Komisji za pracę w mijającej kadencji.

            Protokołowała:                                                                                                 Przewodniczył:

            Henryka Pilna                                                                                               Zbigniew Skwarek

                                                                                                                              Przewodniczący Komisji


