
Protokół nr 30/06
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

w dniu 13 października 2006 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Henryki Pilnej.

Godz. rozpoczęcia – 15:00
Godz. zakończenia – 16:40

W posiedzeniu udział wzięli:
1. Henryka Pilna – Przewodnicząca Komisji
2. Mariusz Zamorski – Sekretarz 

Nieobecni radni:  Małgorzata Braszko, Piotr Bober, Józef Walęga.

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Analiza działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu jako operator 

ciepłowni (koszty – dochody).
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Protokół z ostatniego posiedzenia odczytano.
Protokół nie został przyjęty z powodu nieobecności członków komisji.

Ad.  2. Analizę  działalności  przedstawił  Dyrektor  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w 
Nowogrodźcu Andrzej Jonik omawiając sprawy związane z produkcję ciepła. 
Odpowiadał  na  zadane  pytania.  Przedstawił  również  pisemnie  obszerne  sprawozdanie  z  działalności  jako 
operatora ciepłowni.
Poinformował również Komisję o tym, że zarządca budynku Rynek 1-5 w Nowogrodźcu wypowiedział umowę 
na dostawę ciepła z ZGKiM za 6-cio  miesięcznym wypowiedzeniem i obecnie buduje kotłownie z urządzeniami 
w  obiekcie  będącym  własnością  gminy.  Przedstawiciel  mieszkańców  mających  lokale  komunalne  we 
wspólnocie nie dość skutecznie obronił się od ogrzewania z ZGKiM. Gmina jako właściciel lokali komunalnych 
będzie musiała ponownie ponosić koszty nowej kotłowni ponieważ ma tam 60% lokali komunalnych. 

Ad. 3. Komisja zapoznała się z projektami uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Nowogrodziec umowy o dofinansowanie z Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa sali sportowej wraz z rozbiórką 
istniejącego budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Nowogrodźcu ul. Sienkiewicza 7”,

- o  zmianie  Uchwały  nr  XLIX/361/06  z  dnia  19  czerwca  2006 r.  w  sprawie  WPI dla  Gminy i  Miasta 
Nowogrodziec,

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w obrębie wsi Czerna związanych z obsługą autostrady A4 (dot. działki nr 316/843, 123/18, 
123/20),

- w sprawie nieodpłatnego oddania nieruchomości dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Nowogrodźcu (działka nr 493 o pow. 8849 m2),

- w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości (działka nr 447/5 przy ul. Kolejowej – przedszkole),
- w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  niezabudowanych  (dz.  nr  1026/6  i  1026/8  położonych  w  obrębie 

Wykroty),
- w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (dz. nr 1358 poł. w obrębie Wykroty).

Ad. 4. Sprawy bieżące.

1. Komisja przeanalizowała notatkę służbową sporządzoną dnia 25.09.2006 r. w sprawie podjęcia decyzji o 
przystąpieniu do remontu drewnianego wiaduktu kolejowego nad linią nr 283 Jelenia Góra – Ławszowa 
położonego na przedłużeniu ul. Mickiewicza w Nowogrodźcu i na zakończeniu ciągu drogi powiatowej.

Obecni  na  posiedzeniu  członkowie  Komisji  proponują  aby  Burmistrz  zwrócił  się  do  PKP  o  wykonanie 
niezbędnych prac na swoim obiekcie.



Ponadto w 2003 r. z budżetu gminy zostały wydatkowane duże kwoty na ten cel co wytknął Inspektor NIK Pan 
Lampczak kontrolując tą inwestycję. 

2. Komisja  analizowała  przekazany  materiał  przez  Burmistrza  wraz  z  notatką  służbową  pismo 
RB/I/0057/21/06 z dnia 26.09.2006 r. 

Odpowiadając  Burmistrzowi  na  w/w  pismo  członkowie  Komisji  nie  wyrażają  zgody  na  przeniesienie 
zaplanowanych środków z oświetlenia drogowego na bieżące utrzymanie dróg. 
Propozycja Burmistrza są nie do przyjęcia przez członków Komisji ponieważ to członkowie tej Komisji usilnie 
zabiegali przez 2 lata o to aby poprawić stan bezpieczeństwa na ul. Chrobrego i Kaolinowej poprzez wykonanie 
oświetlenia, doprowadzając do umieszczenia w projekcie budżetu w/w inwestycji. Była to również interpelacja 
radnej H. Pilnej złożona na sesji Rady Miejskiej oraz wnioski z sesji Rady Miejskiej w dniu 17.05.2005 r. Brak 
oświetlenia oraz chodników przy w/w ulicach, którymi przemieszczają się także samochody jak TIR-y itp. z 
drogi A4 stwarzają największe zagrożenie życia uczestników ruchu.

3. Komisja zapoznała się z pismem Burmistrza RNGn 7145/20/2006 skierowane do Pana Emila Superson zam. 
Wykroty ul. Parkowa 14/2.

Przewodnicząca Komisji stwierdza, ze wcześniejsze pisma w tej sprawie nie wpływały, a były adresowane do 
Rady Miejskiej, co w tym piśmie zaznaczono. 

4. Komisja  zapoznała  się  z  pismem  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki 
Zdrowotnej M/ Krzywdzińskiego z dnia 25.09.2006 r. skierowane do Burmistrza N-ca.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz. 16:40 zamknęła posiedzenie. 

          Protokołowała:                                                                                                    Przewodniczyła:

          Henryka Pilna                                                                                                       Henryka Pilna
                                                                                                                                Przewodnicząca Komisji 


