
Protokół nr XXIX/05
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytej 22 marca 2005 r. w sali konferencyjnej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Przewodnicząca Rady Miejskiej  Anna Rosa o godzinie  13:05 otworzyła sesję i  po
powitaniu radnych, sołtysów i gości zaproszonych oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności
aktualnie  w  obradach  uczestniczy  14  radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady
wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Spóźniony radny Robert Relich (godz. 13:40).

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie  Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  przypomniała,  że  porządek  obrad  sesji
przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie między
XXVIII a XXIX Sesją.

5. Informacja  z  działalności  Burmistrza  Nowogrodźca  z  uwzględnieniem  prac  nad
wdrażaniem Strategii  Rozwoju  Gminy Nowogrodziec w okresie  między XXVIII a
XXIX Sesją.

6. Sprawozdania z pracy Komisji Rady i Komisji Rewizyjnej za rok 2004.
7. Sprawozdania z działalności Sołtysów za rok 2004.
8. Przedstawienie  sprawozdania  z  pracy  Komisji  Doraźnej  Rady  Miejskiej  w

Nowogrodźcu w sprawie opracowania programu funkcjonowania oświaty w latach
2004 – 2006.

9. Wyrażenie opinii w sprawie projektu planu aglomearcji.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/155/04 z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie
nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu,

2) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (dz. nr 1357 poł. wykroty),
3) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (na rzecz PKP),
4) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (dz. nr 814/6 poł Gierałtów),
5) w sprawie dzierżawy działki na okres 8 lat,
6) w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe

warunki  przyznawania  dodatków  do  wynagradzania  zasadniczego  oraz
szczegółowe  warunki  obliczania  i  wypłacania  wynagrodzenia  za  godziny
ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych  zastępstw  oraz  wysokości  i  warunki
wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
zatrudnionych  w  jednostkach  organizacyjnych  oświaty  w  gminie  i  mieście
Nowogrodziec,

7) w  sprawie  ustalenia  wysokości  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  I
kategorii  zaszeregowania  oraz  wartości  punktu  w  tabeli  miesięcznych  stawek
wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i
Mieszkaniowej w Nowogrodźcu,



8) w sprawie  uchwalenia  programu współpracy Gminy i  Miasta  Nowogrodziec  z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2005,

9) w  sprawie  sposobu  rozliczania  i  kontroli  zadań  zleconych  organizacjom
pozarządowym niezaliczanym do sektora finansów publicznych,

10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok,
11) w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/231/04 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z

dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu gminy i miasta, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego,

12) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomości
(na kwotę 350.000 zł),

13) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomości
(na kwotę 229.435 zł).

11. Interpelacje i zapytania Radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych zgłoszone na XXVIII Sesji.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie obrad.

Jednocześnie  zwróciła  się  z  pytaniem,  czy  ktoś  spośród  radnych  chciałby  wystąpić  z
wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku obrad.

Przewodnicząca Rady zgłosiła  wniosek o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w
sprawie zmiany Uchwały nr XVI/138/04 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 stycznia
2004 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” wnioskiem w sprawie wprowadzenia do
porządku projektu uchwały – 14.

Dalej  Przewodnicząca  Rady  zgłosiła  wniosek  o  wykreślenie  z  porządku  obrad  dwóch
projektów uchwał, w związku z negatywnymi opiniami Komisji Rady:

1) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomości (na
kwotę 350.000 zł),

2) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomości (na
kwotę 229.435 zł).

W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” wykreśleniem z porządku obrad dwóch
projektów uchwał – 9, „wstrzymujących się” – 5.

Następnie Sekretarz GiM Józef Kata zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku projektu
uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” – 14.

Przewodnicząca odczytała pkt 10 po wprowadzonych zmianach.
W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” przyjęciem porządku – 14.

Ad. 3. Protokół z XXVIII sesji przyjęto nie wprowadzając zmian.

Ad.  4. Przewodnicząca  Rady  przedłożyła  Radzie  informację  o  działaniach  podjętych  w
okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 5. Burmistrz przedłożył Radzie informację nt. swojej działalności z uwzględnieniem prac
nad  wdrażaniem  Strategii  Rozwoju  Gminy  i  Miasta  Nowogrodziec  w  okresie
międzysesyjnym.
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1. Informacja  z  realizacji  uchwał  z  ostatniej  sesji,  która  stanowi  załącznik  nr  5  do
niniejszego protokołu.

2. Realizacja wniosków i interpelacji z ostatniej sesji.
3. Przygotowanie projektów uchwał na XXIX Sesję.
4. Zmiany organizacyjne urzędu  łącznie  z  Regulaminem organizacyjnym Urzędu,  które

spowodowane  są  następującymi  sprawami:  duża  ilość  planowanych  inwestycji  i
konieczność  przygotowania  wniosków  unijnych  dotyczących  pozyskania  środków;
ogromna ilość wniosków stypendialnych. 

Został ogłoszony nabór  kandydata na stanowisko z-cy burmistrza. 
5. W dniu 17.03.2005 r. ogłoszenie stanu alarmowego – przeciwpowodziowego.
6. Sprawa Spółki „Termoel”.
Zdjęcie z dzisiejszego  porządku uchwał da swój efekt. Bank leasingowy wyraził zgodę na
wydłużenie okresu spłat, ale w tej sytuacji wróci do wcześniejszych postanowień. 
W dalszym ciągu prowadzone są rozmowy z dwoma inwestorami strategicznymi w sprawie
uzdrowienia sytuacji w „Termoelu”. Drugim chętnym inwestorem jest firma z Zielonej Góry
i w najbliższym czasie złoży list intencyjny, który zostanie przedłożony na Komisje Rady.
7. 16  –  17.03.2005  r.  pobyt  w  Warszawie:  spotkanie  z  Dyrektorem  Departamentu  w

Ministerstwie  Gospodarki  Panem Smoleniem,  który odpowiedzialny jest  za  wnioski
unijne. 

Na obrady przybył spóźniony radny Robert Relich – godz. 13:40.

8. Spotkanie z  przedstawicielami  firmy Tebodin  i  HRC w sprawie Spółki  Biznes  Park
Nowogrodziec i  podjęcie dalszych czynności  związanych z działaniami  mającymi na
celu zaktywizowanie obszaru. 

W najbliższym czasie zostanie przygotowany wniosek o uzyskanie środków pomocowych
na rozwój parku. 
9. Udział  w  konferencji  specjalnej  strefy  ekonomicznej  w  sprawie  funkcjonowania

specjalnej strefy. 
10. Uczestnictwo w spotkaniu w Ciepłowodach w sprawie edukacji. 
11. Sprawa stypendiów. W związku z duża ilością złożonych wniosków (770 szt.) powołano

Panią R. Troszczyńską na nowe stanowisko. 
12. Odbyły się spotkania w sprawie gospodarki ściekowej.
Dzień 1 października 2005 r. będzie dniem, w którym wprowadzi się selektywną zbiórkę
odpadów. 

Ad. 6. Sprawozdania z pracy Komisji odczytali poszczególni Przewodniczący Komisji:

Przewodniczący Komisji  ds.  Wspierania  i  Upowszechniania  Idei  Samorządowej  Zbigniew
Skwarek, które stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” przyjęciem sprawozdania – 15.

Przewodniczący Komisji  Infrastruktury i  Ochrony Środowiska  Piotr  Bober,  które  stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” przyjęciem sprawozdania – 15.

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Maria Wojciechowska , które stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” przyjęciem sprawozdania – 15.
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Przewodnicząca Komisji  Rozwoju Gospodarczego i  Budżetu Henryka Pilna,  które stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” przyjęciem sprawozdania – 15.

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Genowefa  Szpila,  które  stanowi  załącznik  nr  10  do
niniejszego protokołu.
Głos  zabrał  Burmistrz.  Na  przestrzeni  2003  –  2004  roku  jako  kierownik  jednostki  nie
otrzymał  zawiadomienia  na  piśmie  o  prowadzonej  kontroli  zgodnie  ze  Statutem  GiM.
Komisja Rewizyjna wpisuje w plan pracy swoich posiedzeń kontrole, a posiedzenie i kontrola
to są dwie różne sprawy. Kontrola powinna się rozpocząć przez przyjście Przewodniczącej
Komisji  do  Burmistrza  i  przedłożenie  na  piśmie  informacji  o  kontroli  podpisaną  przez
Przewodniczącą Rady. 
Radna  Genowefa  Szpila  poinformowała,  że  każdorazowo  podpisuje  zawiadomienie  do
Burmistrza zwołując posiedzenie Komisji o rozpoczęciu kontroli. Dodała, że zawiadomienia
są podpisywane dużo wcześniej ale Burmistrza nigdy nie ma tylko jest Sekretarz GiM.
Sekretarz  GiM  oznajmił,  że  te  sprawy  w  jego  ocenie  wymagają  regulacji.  Stosowne
propozycje  do  zmian  statutowych  złożył  na  posiedzeniu  Komisji  ds.  Wspierania  Idei
Samorządowej i uważa, że wymagają pilnego zajęcia. Poprosił aby jego wniosek do Komisji
został rozpatrzony jak najszybciej.

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” przyjęciem sprawozdania – 15.

W tym momencie Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę.

Ad.  7. Sprawozdania  z  działalności  Sołtysów  za  rok  2004  zostały  złożone  na  ręce
Przewodniczącej Rady, stanowią załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca  poinformowała,  że  Rada  ustosunkuje  się  do  złożonych  sprawozdań  na
najbliższych posiedzeniach Komisji.

Ad. 8. Przewodnicząca Komisji Doraźnej w sprawie opracowania programu funkcjonowania
oświaty  w  latach  2004  –  2006  Małgorzata  Braszko  odczytała  protokół  z  ostatniego
posiedzenia Komisji.
Ponadto  dodała,  że  przy  sporządzaniu  planu  restrukturyzacji  Komisja  wzięła  pod  uwagę
liczbę narodzin  dzieci  w poszczególnych latach i  poszczególnych miejscowościach; liczbę
zatrudnionych nauczycieli  uwzględniając osoby, które mogą odejść na emeryturę. Podczas
wizyty Komisji w poszczególnych placówkach były oglądane budynki.

Radna Maria Wojciechowska członek Komisji Doraźnej dodała, że analizowano dotacje jakie
były otrzymywane na utrzymanie placówek, a które były nie wystarczające. 

Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o przekazanie protokołu Komisji Doraźnej z prośbą o
szczegółowe przedstawienie finansowych skutków. 
I zaproponowała aby nie przyjmować protokołu.
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” wnioskiem – 11, „wstrzymujących się”
– 4.

Ad. 9. Wyrażenie opinii w sprawie projektu planu aglomeracji.

Omówienia dokonał Sekretarz GiM informując, że w traktacie o przystąpieniu Polski do UE
Rząd  Polski  zadeklarował,  że  w  miejscowościach  powyżej  2  tys.  mieszkańców  do  2015
zrealizuje i rozwiąże problemy gospodarki ściekowej. Zgodnie z rozporządzeniem należało

4



zaproponować jak gmina widzi  aglomeracje.  Propozycja z  gminy o dwóch aglomeracjach
została  skierowana  do  Wojewody.  Po  przeanalizowaniu  wniosku  Dolnośląski  Urząd
Wojewódzki  zwrócił  się  o  zaopiniowanie  wniosku  –  jedna  aglomeracja  z  dwoma
oczyszczalniami.  Jeżeli  Rada nie odniesie się do sprawy to gmina może być wyłączona z
realizacji zadań i nie uzyska środków na dofinansowanie z programów unijnych. 

Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem, kto jest za wyrażeniem pozytywnej opinii?
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” wydaniem pozytywnej opinii – 15.

Ad. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

10/1
Uchwała nr XXIX/239/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 22 marca 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/155/04 z dnia 16 kwietnia 2004 r.  w sprawie nabycia
prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Radny Mariusz  Zamorski  zgłosił  wniosek  o  wykreślenie  w §  1  po  wyrazach  „otrzymuje
brzmienie” skreślić: „§ 1”.
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” wnioskiem – 11, „wstrzymujących się”
– 4.
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 15.

10/2
Uchwała nr XXIX/240/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 22 marca 2005 r.

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości.

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 15.

10/3
Uchwała nr XXIX/241/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 22 marca 2005 r.

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości.

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 15.

10/4
Uchwała nr XXIX/242/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 22 marca 2005 r.

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości.

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 15.

10/5
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Uchwała nr XXIX/243/05
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 22 marca 2005 r.
w sprawie dzierżawy działki na okres 8 lat.

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 15.

10/6
Uchwała nr XXIX/244/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 22 marca 2005 r.

w sprawie uchwalenia  regulaminu określającego wysokość stawek i  szczegółowe warunki
przyznawania  dodatków  do  wynagradzania  zasadniczego  oraz  szczegółowe  warunki
obliczania  i  wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i  godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych oświaty w gminie i
mieście Nowogrodziec.

Radna Maria Wojciechowska zgłosiła wniosek o uzupełnienie zapisu § 21 pkt 1.1. „Godziny
ponadwymiarowe...” poprzez dodanie wyrazów: „olimpiady, konkursy przedmiotowe, zawody
sportowe”.
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” wnioskiem radnej M. Wojciechowskiej
– 14, „wstrzymujących się” – 1.

W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  15  radnych,  „za”  podjęciem  uchwały  –  14,
„wstrzymujących się” – 1. 

10/7
Uchwała nr XXIX/245/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 22 marca 2005 r.

w  sprawie  ustalenia  wysokości  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  I  kategorii
zaszeregowania  oraz  wartości  punktu  w  tabeli  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia
zasadniczego  pracowników  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w
Nowogrodźcu.

Radny Mariusz  Zamorski  poprosił  Dyrektora ZGKiM o przedstawienie stanu finansowego
firmy m.in. odnosząc się do zaległości wobec Spółki „Termoel”.
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu Andrzej Jonik
poinformował, że zakład od 6 lat pozbawiony jest dotacji z budżetu gminy i miasta. Płatności
i  zaległości  dla „Termoelu” były przedstawiane wielokrotnie,  na dzień dzisiejszy wynoszą
około  100 tys.  zł,  które  wynikają  z  wielu  przyczyn. Zakład  zakupuje  energię  cieplną  dla
mieszkańców  i  rozlicza  ich  nie  doliczając  żadnych  dodatkowych  kosztów.  Próba
wprowadzenia  stawek  regulacyjnych  w  2003  r.  skończyła  się  fiaskiem  i  pozostały  stare
stawki. W chwili obecnej zakład zaczyna wprowadzać regulacje co spotkało się z protestem
mieszkańców.
Ze swojej  strony podjął  działania  redukujące.  W ciągu ostatnich  12 miesięcy redukcja  w
zakładzie wyniosła 30%.  Z załogi liczącej 37 osób w chwili obecnej jest 24,5 etatu w tym 3
osoby na ½ etatu. 
Propozycja  uchwały  jest  zgodna  z  rozporządzeniem  i  nie  widzi  potrzeby  cofania  się  do
sytuacji zakładu. 
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W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  15  radnych,  „za”  podjęciem  uchwały  –  11,
„wstrzymujących się” – 4. 

10/8
Uchwała nr XXIX/246/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 22 marca 2005 r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami
pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  uprawnionymi  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego na rok 2005.

Radny Zbigniew Skwarek nawiązał do zapisu rozdz. V pkt 14 informując o wniosku Komisji
ds. Wspierania i Upowszechniania Idei Samorządowej w sprawie dokonania następującego
zapisu:  „Burmistrz  Nowogrodźca  za  zgodą  Rady  Miejskiej  postanawia  o:  a)  wyborze
podmiotów, które uzyskują dotację, b) wysokości dotacji” natomiast lit. c) przenieść do pkt 15
dotyczącego kontroli.
Sekretarz GiM projekt  uchwały dotyczy sytuacji  kiedy ogłaszany jest  konkurs, do którego
przystępują  organizacje  pożytku  publicznego.  I  zgodnie  z  ustawą  organ  wykonawczy
odpowiada za powołanie komisji konkursowej, spełnienie kryteriów itp. 
Zdaniem Sekretarza jest to czynność techniczna i w proponowanej sytuacji wystąpiło by coś
takiego,  że  po  przeprowadzeniu  konkursu  i  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Burmistrz
zwraca się do Rady o zatwierdzenie lub wyrażenie zgody. 
Następnie poprosił radcą prawnego o odniesienie się do sprawy.
Radca Prawny Konstanty Szczepanik odpowiedział, że zgłoszona poprawka zmienia w sposób
gruntowny normowanie punktu 14 ale w takim zakresie, że w chwili obecnej nie może się do
tego odnieść bo nie ma przed sobą tekstu ustawy.

Radna Genowefa Szpila zgłosiła wniosek o ogłoszenie przerwy.
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” wnioskiem – 13, „wstrzymujących się”
– 2.
Przerwa w obradach.

Po wyjaśnieniach Sekretarza i Radcy radny Zbigniew Skwarek zaproponował pozostawienie
obecnego  zapisu  uzasadniając  tym,  że  program jest  uchwalany tylko  na  jeden  rok.  Przy
następnym uchwalaniu (na 2006 r.) program  zostanie przeanalizowany.

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 15.

10/9
Uchwała nr XXIX/247/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 22 marca 2005 r.

w  sprawie  sposobu  rozliczania  i  kontroli  zadań  zleconych  organizacjom  pozarządowym
niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 15.

10/10
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Uchwała nr XXIX/248/05
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 22 marca 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok.

Radna Genowefa Szpila  uzasadniła  złożony wniosek Komisji  Rewizyjnej  o  wykreślenie  z
projektu uchwały – II Przesunięcie w planie wydatków pkt 2 kwota 110.000 zł.

Sekretarz GiM odpowiedział, że nie umieszczenie w dziale wydatków inwestycyjnych zadań
uniemożliwi wykonywanie projektów i pozyskiwanie środków z Urzędu Marszałkowskiego
(gdzie pewne możliwości się pojawiły). Jeżeli nie zostaną dokonane przygotowania w sposób
formalny to gmina może być pominięta.
Burmistrz dodał, że planując w budżecie nie było informacji, ze urząd otrzyma dodatkowe
środki z Urzędu Marszałkowskiego. 

Radna  Elżbieta  Kata  poinformowała,  że  te  zadania  były  omawiane  na  sesji  przed
uchwaleniem budżetu i wtedy było powiedziane, że remontu dokona się w  ramach środków z
bieżącego utrzymania dróg i  zwróciła  się  z  zapytaniem,  czy przesunięcie  tych środków z
bieżących na  inwestycje  nie  spowoduje  tego,  że  projekt  będzie  i  pieniędzy z  Urzędu nie
dostaniemy, a drogi będą w takim stanie jak w chwili obecnej. 
Sekretarz GiM odpowiedział, że nie mając paragrafu inwestycyjnego blokuje się możliwości
ubiegania się o środki zewnętrzne. Dokumentacja nie będzie opracowywana jeżeli na któreś z
zadań urząd nie otrzyma dotacji. 
Radna Elżbieta Kata ponowiła swoje pytanie, jeżeli nie będzie dofinansowania, to co będzie z
tą drogą?
Sekretarz GiM odpowiedział, że może być remontowana. Ponadto poinformował, że jednym z
warunków ubiegania się o środki zewnętrzne jest posiadanie dokumentacji i tego faktu się nie
przeskoczy. 

Radna Henryka Pilna poinformowała, że na drogi gminne w budżecie jest kwota 210 tys. zł i
jeżeli  zabierze  się  110 tys.  zł  to  co  zrobi  się  za  pozostałe  100  tys.  zł.   Czy nie  będzie
konieczność „wyskubania” z innego działu? 
Radny Piotr Bober zadał pytanie, ile kosztuje projekt (bo padają sumy 60 tys. zł)?
Sekretarz  GiM poinformował,  że  trudno dzisiaj  mówić  o  ostatecznych kosztach  projektu.
Szacunkowo może ocenić, że będzie kosztował ok. 8 tys. zł. Jeżeli będzie zgoda Rady zostaną
podjęte starania przetargowe celem ustalenia tej kwoty i zawarcia umowy. Natomiast jeżeli
takiej zgody nie będzie procedury nie zostaną uruchomione.
Przypomniał, że również przy tym punkcie jest mowa o chodniku do Milikowa.

Radna Henryka Pilna zwróciła się z zapytaniem odnośnie drogi na „Kopaniu”, która graniczy
z Gminą Lubań, czy te sprawy zostały rozwiązane z Gminą Lubań?
Burmistrz odpowiedział, że pierwsze rozmowy zostały przeprowadzone. 

Radny Mariusz Zamorski stwierdził,  że projekt  uchwały przedłożony radnym nie zawierał
pierwotnie wykonania żadnych dróg w gminie. Po mniejszych czy większych bojach została
przeforsowana ulica Stawowa w Wykrotach i na Kopaniu w Gierałtowie. Namysłem radnych
było  gruntowne  wykonanie  dróg  czyli  od  początku  do  końca.  Za  namową  Burmistrza  i
Sekretarza Rada przerzuciła w remonty. I teraz z kolei jest powrót do wersji radnych czyli
staranie  się  o  środki  i  wykonanie  jako  modernizację  dróg  ale  przemyca  się  tu  drogę  w
specjalnej strefie ekonomicznej. I czy nie będzie tak, że droga w strefie będzie priorytetem? 
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Burmistrz poinformował, że w strefie rozpoczyna się inwestycja za ponad 15 mln. zł. Gmina
jeżeli  wydzieli  działkę i  wykona kawałek  podbudowy (chodzi  o  drogę technologiczną)  to
chyba nie zrobi wielkiego wykroczenia. Jest to minimalny udział ze strony gminy aby uzyskać
urządzenia za kilkanaście milionów złotych od których później 2% wartości idzie do budżetu
gminy jako podatek. Mówi się, że nie było propozycji – bo nie było możliwości pozyskania
środków zewnętrznych, a taka możliwość pojawiła się w ostatnim okresie stąd powrócono do
tematu.

Radna  Henryka  Pilna  zwróciła  się  z  zapytaniem,  czy  istnieje  umowa  –  porozumienie
pomiędzy spółkami a gminą co do których gmina jest zobowiązana do łożenia z pieniędzy
podatników na omawiane sprawy dróg? 
Burmistrz odpowiedział pytająco, dlaczego ma być takie porozumienie. Droga w specjalnej
strefie jest drogą gminną. Na czas budowy nie może być inna droga jak tylko technologiczna.
Stąd na drodze gminnej zostanie wykonana podbudowa dojazdu od drogi głównej w kierunku
GPZ. Natomiast po zakończeniu inwestycji drogi w strefie będą pokrywane asfaltem.

Radna Genowefa Szpila stwierdziła, że z drogi w strefie nie korzystają mieszkańcy gminy, a
drogi  gminne  są  nie  przejezdne  i  nie  tylko już  w Wykrotach,  na  Kopaniu  ale  w innych
miejscowościach też. W Gościszowie do dnia dzisiejszego nie nawieziono tłucznia i ludzie
nie wychodzą z domu na odcinku pomiędzy Wilk – Siembida – Wolak. I dlatego proponuje
nawiezienie  tłucznia  na  drogi  gminne,  a  nie  tylko w specjalnej  strefie  ekonomicznej.  Co
powie się mieszkańcom?
Burmistrz  odpowiedział,  że  mieszkańcom odpowie  się,  że  gmina jest  jedną z  nielicznych
gmin w Polsce gdzie się buduje obszar przemysłowy, który będzie w przyszłości jedynym
źródłem dochodu w Gminie Nowogrodziec. 
Dalej  radna  Genowefa  Szpila  poinformowała,  że  grunty  przekazane  aportem  dla  strefy
powinny procentować.

Radny  Mariusz  Zamorski  zadał  pytanie,  dlaczego  po  raz  kolejny  w  sesjach  Rady  nie
uczestniczy Skarbnik GiM?
Burmistrz  odpowiedział,  że  Skarbnik  GiM  stwierdziła,  że  musi  wykonać  sprawozdanie
terminowe i  pracuje nad sprawozdaniem.
Odpowiedź Burmistrza nie usatysfakcjonowała radnego M. Zamorskiego.

Radna Genowefa Szpila przypomniała wniosek aby nie przesuwać w planie wydatków kwoty
110 tys. zł na wydatki majątkowe, a dokonać remontu dróg w miejscowościach gdzie jest
trudna sytuacja na drogach.
Ponadto poprosiła o przedstawienie zawartego porozumienia pomiędzy powiatem w zakresie
wykonania chodnika Nowogrodziec – Milików.
Burmistrz  poprosił  o  podanie  podstawy  prawnej  na  podstawie  której  zostanie  zawarte
porozumienie, nie mając w budżecie środków na inwestycje. 

Przewodnicząca Rady zaproponowała przegłosowanie wniosku radnej G. Szpili.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  15  radnych,  „za”  wnioskiem  –  1,  „przeciw”  –  8,
„wstrzymujących się” – 6.
Wniosek radnej G. Szpili nie został przyjęty.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 11, „przeciw” – 1,
„wstrzymujących się” – 3.
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10/11
Uchwała nr XXIX/249/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 22 marca 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/231/04 Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu z  dnia 30
grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu gminy i miasta, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego.

W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  15  radnych,  „za”  podjęciem  uchwały  –  14,
„wstrzymujących się” – 1.

10/12
Uchwała nr XXIX/250/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 22 marca 2005 r.

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 15

10/13
Uchwała nr XXIX/251/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 22 marca 2005 r.

w  sprawie  zmiany  Uchwały  nr  XVI/138/04  Rady  Miejskiej  w  Nowogrodźcu  z  dnia  23
stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Radna  Maria  Wojciechowska  uważa,  ze  skład  4  -  osobowy  jest  zupełnie  dobry.  Jako
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych czuje nie smak, dlaczego aż tak wiele
osób zrezygnowało z pracy w tej Komisji.

Radny Ludwik Gałka poinformował, że zrezygnował z pracy w Komisji z powodu posiedzeń,
które  odbywały  się  w  godzinach  popołudniowych.  Uważa,  że  Komisje  i  Sesje  powinny
odbywać się w godzinach przedpołudniowych.

Radna  Elżbieta  Kata  poinformowała,  że  pracowała  jako  nauczyciel  w  Komisji  i  była
sekretarzem.  Długo  się  zastanawiała  przed  podjęciem  decyzji  w  sprawie  rezygnacji  ale
ostatnie Komisje odbywały się wcześniej niż do tej pory i dlatego zrezygnowała. 

Radna  Małgorzata  Braszko  stwierdziła,  ze  radny Gałka  pracuje  w firmie,  w  której  może
położyć ustawę i wziąć dzień wolny. Większość radnych pracuje w firmach gdzie pracodawca
nie  pozwoli  na  to  by jego  pracownik  przebywał  60  dni  na  wolnym.  Dodała,  że  radnym
odpowiada praca w godzinach popołudniowych. A z informacji jakie uzyskała od radnej H.
Pilnej,  która  wczoraj  uczestniczyła  w  szkoleniu,  nawet  o  dwunastej  w  nocy  mogą  być
Komisje.

Głos zabrał Burmistrz informując, że opracowywany jest Regulamin organizacyjny Urzędu i
nie będzie żadnych Komisji po godzinach pracy Urzędu, będą tylko i wyłącznie wyjątkowe
sytuacje w których będzie można zostać po godzinach. 

Radna  Genowefa  Szpila  usprawiedliwiła  członków  Komisji  Rewizyjnej,  którzy odeszli  z
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

10



W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

W głosowaniu jawnym brało udział  15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 8, „przeciw” – 5,
„wstrzymujących się” – 2.

Ad. 11. Interpelacje i zapytania Radnych.

1) radni:   Zb.  Skwarka,  P.  Bobera,  H.  Pilnej,  M.  Braszko  i  K.  Lewkowskiego  złożyli
interpelację w sprawie rozliczeń za ciepło,  która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego
protokołu;

2) radna G. Szpili złożyła interpelację w sprawie odśnieżania dróg, która stanowi załącznik
nr 13 do niniejszego protokołu;

3) radna  A.  Rosy  złożyła  interpelację  w  sprawie  Pana  Rafała  Pokładka, która  stanowi
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu;

4) radna A. Rosy złożyła interpelację w sprawie naprawy drogi w Milkowie,  która stanowi
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu;

Radny  Mariusz  Zamorski zwrócił  się  z  zapytaniem  odnośnie  fatalnego  stanu  dróg,  czy
pracownicy Urzędu Miejskiego dokonali przeglądu i czy wystosowano pisma do zarządców
dróg o dokonanie remontów.
Burmistrz  odpowiedział,  że  bieżące  remonty już  się  rozpoczęły na  drodze  wojewódzkiej,
pozostali zarządcy wykonają remonty zgodnie ze swoimi planami.
Następnie  odniósł  się  do  złożonej  interpelacji  w  sprawie  naprawy  drogi  w  Milkowie  i
karygodnego  zachowania  się  Burmistrza  i  pracownika  p.  Majgier:  „Przyszły  dwie  młode
panie,  które  zameldowały,  że  natychmiast  (tj.  kompletnie  wypaczony  sens  tego  co  było
powiedziane), dziewczyny, które znam. Kilka dni wcześniej kiedy była bardzo trudna sytuacja
dokonałem objazdu dróg i tam dogonił mnie mąż jednej z pań stwierdzając, że na ich drodze
są  ilości  śniegu,  że  nie  można przejechać.  Na  miejscu  się  zatrzymałem,  wezwałem  Pana
Zarzyckiego, który jest odpowiedzialny za prowadzenie odśnieżania i  tam pojechał sprzęt,
który dokonał odśnieżenia. Na tej drodze nic się nie zrobi jeżeli nie będzie zrobiony przepust.
I tłumaczyliśmy Paniom, że jest przygotowany projekt na budowę chodników, że w tym czasie
zostanie wykonany przepust z rowami odprowadzającymi. Nie ja zasypałem rowy tylko tam
mieszkający ludzie, przecież tam były rowy, tam były  po jednej stronie rowy i  po drugiej,
były odpływy pod drogą. Jeszcze jak pracowałem w Milikowie to za Panem Burdyną był rów
doprowadzony  i  piękny  odpływ  na  drugą  stronę  do  rzeczki  –  wszystko  to  było,  zostało
zniszczone  przez  mieszkańców,  nie  przez  kogoś  innego.  Stąd  tłumaczymy,  że  to  będzie
wykonane – nie, Panie twierdzą, że tam mieszka również nauczycielka, która musi dojść do
szkoły w czystych butach i trzeba robić natychmiast drogę. Taki był temat rozmów, a nie w ten
sposób. Nigdy w żaden sposób, a zwłaszcza osobom, które znam nie tłumaczę, że coś tam nie
tak one zrobiły bo to nie jest moje zadanie. Każdy sobie wybiera miejsce gdzie mu się żywnie
podoba.  Natomiast  tłumaczyłem,  ze  takich  dróg  jest  mnóstwo  w  gminie  i  nie  ma  takiej
możliwości żeby z dnia na dzień wykonać wszystkie drogi”.
Radna Małgorzata Braszko zwróciła się z zapytaniem, czy remont kapitalny chodników przy
ul.  Kolejowej  w Nowogrodźcu został  ujęty w budżecie  powiatu?  Czy ktoś  przeglądał  ten
chodnik – po zimie jest tragedia. 
Przewodnicząca  Rady poinformowała,  że  w uchwale  budżetowej  powiatu  nie  ma  ujętego
zadania odnośnie nie ma –jest chodnik przy ulicy powiatowej w Milikowie. 
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Radny Zbigniew Mitera  zwrócił  się  z  zapytaniem odnośnie  budynku po  byłej  poczcie  w
Zebrzydowej, czy jest prawdą, że gmina nie chciała przejąć budynku?
Burmistrz odpowiedział, że jest to nieprawda. Gmina przejmuje każdą jedną rzecz. 

Ad. 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych zgłoszone na XXVIII Sesji zostały
odczytane przez Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącego Rady.

Ad. 13. Wolne wnioski i informacje.

Burmistrz odczytał oświadczenie prezydenta, burmistrza i wójtów powiatu bolesławieckiego
w sprawie środków na utworzenie spółki – SP ZOZ w Bolesławcu.

Radna Genowefa Szpila 
1. Zobowiązać właściciela ruin zamku w Gościszowie do zabezpieczenia ruin.
2. Wnioskuje o wykonanie parkingu na miejscu po basenie w Gościszowie.
3. Wnioskuje o remont drogi w Górnym Gościszowie na wysokości P. Siembida – P.

Wolak.
4. Wystąpić do powiatu o remont drogi w Górnym Gościszowie od posesji Pana Wilka

do góry.
5. Wystąpić  do  powiatu  o  ustawienie  znaku  pierwszeństwa  wjazdu  przy  wysokości

posesji Pana Antoniego Wilka.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa
6. Wnioskuje o przeprowadzenie rozmowy z właścicielem posesji przy ul. Sienkiewicza

w Nowogrodźcu Panem Stupcem w sprawie ciągłego parkowania 3 – 4 samochodów
na jezdni. 

Ponadto:
7. Wnioskuje o rozpatrzenie skargi przez Komisję Rewizyjną w sprawie karygodnego

zachowania  Burmistrza  i  pracownika  Referatu  Rozwoju  Gospodarczego  i
Budownictwa. 

W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  15  radnych,  „za”  wnioskiem  –  6,  „przeciw”  –  1,
„wstrzymujących się” – 8.

Mieszkaniec Nowogrodźca Stanisław Kowalik  
8. Zwrócił się z zapytaniem, czy zadanie remont chodnika przy ul. Kościuszki i Rynek w

Nowogrodźcu jest ujęte w budżecie powiatu?

Sołtys wsi Gościszów Janina Kuduk odniosła się do wypowiedzi radnej G. Szpili w sprawie
odśnieżania. Poinformowała, że od samego początku  jest źle z odśnieżaniem w Gościszowie i
najlepszym rozwiązaniem byłoby odśnieżanie przez Pana Kuśnierza, który  dwa lata temu to
wykonywał. 
Burmistrz poinformował, że do tej pory drogi w Gościszowie były najlepiej odśnieżane, w tej
chwili  problem jest  na całą gminę.  W niektórych miejscowościach nie ma problemu, a w
niektórych nie było, a są problemy. 

Sołtys wsi Nowa Wieś Pani Maria Turek 
9. Wystąpić do zarządcy o remont drogi od torów w Nowej Wsi do posesji nr 63.

Sołtys wsi Godzieszów Mieczysław Superson poruszył sprawę remontów dróg.
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Sołtys Nowogrodźca Halina Słabicka
10. Wnioskuje  o  założenie  progów  spowalniających  na  ulicy  Kolejowa  (okolice

przedszkola) i początek ul. Mickiewicza w Nowogrodźcu. 

Sołtys wsi Czerna Pan Franciszek Kafel  
11. Wystąpić do zarządcy o remont drogi Czerna - Gierałtów.

Delegat DIR Eugeniusz Kata  zwrócił się z zapytaniem, kiedy klub sportowy z Gościszowa
otrzyma dotację? Ponadto ma propozycję dla radnych w sprawie współpracy z DIR.
Na  pytanie  odpowiedział  Burmistrz  informując,  że  jutro  zostaną  przygotowane  wszystkie
sprawy związane z przekazywaniem dotacji.

Ad. 14. Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa złożyła życzenia świąteczne i stwierdziła,
że  porządek  obrad  został  wyczerpany  i  o  godzinie  17:30  zamknęła  XXIX  Sesję  Rady
Miejskiej w Nowogrodźcu.
 
        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

       Jolanta Janeczko                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

         podinspektor                                                                    Anna Rosa
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