
Protokół nr XXXIII/05
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytej w dniu 17 czerwca 2005 r. w sali konferencyjnej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa o godzinie 11:05 otworzyła sesję i po powitaniu 
radnych, sołtysów i gości zaproszonych oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w 
obradach uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób 
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Radni nieobecni: Bogusław Nowak, Robert Relich, Józef Walęga.

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 XXXII Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie między 

sesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza Nowogrodźca z działalności z uwzględnieniem prac nad 

wdrażaniem Strategii  Rozwoju Gminy Nowogrodziec  w okresie  między sesyjnym 
oraz wykonania uchwał Rady.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
1) w  sprawie  wyrażenie  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  nieruchomości 

sprzedawanych  spółdzielniom mieszkaniowym w związku  z  ustanowieniem na 
rzecz  członków  spółdzielni  odrębnej  własności  lokali  lub  z  przeniesieniem na 
członków spółdzielni własności lokali,

2) w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości (dz. nr 256,252,587 poł. w 
Nowogrodźcu),

3) w sprawie  bezprzetargowego zbycia  nieruchomości  zabudowanej  (dz.  nr  568/1 
poł. w Zebrzydowej),

4) w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego (Gościszów),
5) w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego (Gościszów),
6) w  sprawie  zamiany  nieruchomości  (dz.  nr  417/14  na  dz.  nr   417/11  poł.  w 

Milikowie),
7) w sprawie nabycia nieruchomości (dz. nr 111 poł. w Nowej Wsi),
8) w sprawie nabycia nieruchomości (dz. nr 438 poł. w Zebrzydowej),
9) w  sprawie  odstąpienia  od  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego  terenu  górniczego  Zebrzydowa  w  obrębie  Czerna  gmina 
Nowogrodziec,

10) w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmian  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodziec  (obręb Nowogrodziec I),

11) w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmian  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Nowogrodziec  (obręb  Nowogrodziec 
III),



12) w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmian  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Nowogrodziec  (obręb  Nowogrodziec 
IV),

13) w sprawie uchylenia Uchwały nr XXX/252/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie 
uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  pod 
modernizację kolei w obrębie wsi: Zebrzydowa, Nowa Wieś, Czerna i Kierżno,

14) w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
terenów pod modernizację kolei w obrębie wsi: Zebrzydowa, Nowa Wieś, Czerna i 
Kierżno

15) w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w tabeli 
wynagrodzeń Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu,

16) w  sprawie  zasad  zwrotu  wydatków  za  świadczenia  w  pomocy  społecznej 
przyznanych w formie posiłku,

17) w sprawie powołania do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu,

18) w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  Statucie  Samodzielnego  Zespołu  Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu.

19) w  sprawie  zasad  udzielania  i  rozmiaru  zniżek  tygodniowego  obowiązkowego 
wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  oraz 
przyznawania  zwolnień  od  obowiązku  realizacji  zajęć  nauczycielom,  którym 
powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, a także 
określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  pedagogów, 
logopedów, psychologów, jak również rozliczania różnych wymiarów pensu, w 
ramach jednego etatu,

20) w sprawie  zasad  i  trybu przeprowadzania  konsultacji  z  mieszkańcami  gminy i 
miasta,

21) w sprawie upoważnienia Burmistrza Nowogrodźca do zaciągnięcia zobowiązania 
wekslowego z przeznaczeniem na realizacje zadań bieżących gminy,

22) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 r.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.

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

Ad. 3. Protokół  z  XXXII Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 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. W związku z urlopem wypoczynkowym Burmistrza sprawozdanie nt. działalności w 
okresie międzysesyjnym przedłożył Radzie Sekretarz GiM Józef Kata. 
1. Wykonanie uchwał, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
2. Rozpatrywanie  wniosków w  sprawie  przydziału  wolnych  lokali  komunalnych  oraz  w 

sprawie zamiany lokali mieszkalnych – przy ul. B. Chrobrego w Nowogrodźcu, w sprawie 
przydziału dodatkowych powierzchni do lokalu mieszkalnego.

3. Przeprowadzenie przetargu na wyłonienie rzeczoznawców majątkowych.
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W związku z tym, że Pan Andrzej  Bronowski,  który miał zawartą umowę na działalność 
związaną z  szacowaniem nieruchomości  podjął  pracę  w Starostwie Powiatowym i  musiał 
złożyć wypowiedzenie. 
4. Rozpatrzenie  wniosku  o  kupno  budynku  po  byłym Ośrodku  Zdrowia  w  Gościszowie 

(zgodnie z procedurą zostały przygotowane stosowne projekty uchwał).
5. Wydanie opinii w sprawie sprzedaży działki niezabudowanej nr 200 poł. w Nowogrodźcu.
6. Przeprowadzono  negocjacje  na  wykorzystywanie  placu  przy  bocznym  boisku  przez 

Szkołę Nauki Jazdy.
7. Przeprowadzono  postępowanie  wyjaśniające  w celu  ustalenia  właściciela  porzuconego 

pojazdu.
8. Rozpatrzenie sprawy związanej z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w Wykrotach 

w rejonie świetlicy.
9. Z  inicjatywy  radnych  odbyło  się  spotkanie  z  przedstawicielem  firmy  Clima  Heat  w 

wyniku którego zostały przekazane materiały informacyjne i finansowe Spółki „Termoel”. 
Ponadto odbyła się wizytacja  obiektów kotłowni.  Z otrzymanej  informacji  wynika,  że 
oferta zostanie przedstawiona w terminie do 3 tygodni. 

10. Udział  Sekretarza  GiM  w  Walnym  Zebraniu  Regionalnego  Funduszu  Poręczeń 
Kredytowych.

Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. prowadzi działalność od ponad 2 lat. 
Zostały przyjęte sprawozdania finansowe, rachunki wyniku i zysku oraz podjęto uchwałę w 
sprawie absolutorium. 
11. Udział reprezentacji gminy w Igrzyskach Samorządowych Związku Gmin „Kwisa”.
Na podstawie ostatecznej punktacji Urząd zajął IV miejsce (na 11 gmin).
12. Przeprowadzono przetarg na dowóz dzieci do szkół.
Wpłynęły  dwie  oferty.  Zadanie  podzielone  zostało  na  dwa  zakresy.  Kwota  jaka  była 
planowana na dowóz dzieci do szkół jest zbliżona do kwoty podanej w ofercie. 
13. Z inicjatywy Zastępcy Burmistrza odbyło się spotkanie z Kierownikiem Zarządu Dróg 

Powiatowych w celu bieżącej analizy sytuacji na drogach powiatowych położonych na 
terenie gminy Nowogrodziec. 

14. Podjęto działania związane z wszczęciem postępowania przez Powiatową Stację Sanepidu 
w zakresie jakości wody w Szkole Podstawowej w Gierałtowie i Punkcie Lekarskim w 
Gierałtowie. 

Zostały  podjęte  działania,  które  do  czasu  wybudowania  wodociągu  mają  zabezpieczyć 
potrzeby i spowodować aby jakość wody spełniała normy.
15. Udział Sekretarza GiM w odprawie u Wojewody Dolnośląskiego, która była poświęcona 

zarządzaniu kryzysowemu.
16. Realizacja wniosków z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej.

Następnie poinformował, że informacja z prac nad wdrażaniem Strategii Rozwoju Gminy i 
Miasta Nowogrodziec zostanie przedstawiona przez Burmistrza na następnej Sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej otworzyła dyskusję.
Radna  Henryka  Pilna zwróciła  się  z  zapytaniem dotyczącym  spotkania  z  Kierownikiem 
Zarządu Dróg  Powiatowych,  czy  brano pod  uwagę  remont  dróg  powiatowych na  terenie 
miasta i gminy oraz chodników (ponieważ swego czasu była mowa i zapisy w budżecie – 
przesunięcia środków) - wykonanie chodnika do Milikowa (teraz się mówi, że filia SP w 
Milikowie zostanie zlikwidowana, a to był warunek chodnik), swego czasu była odpowiedź z 
Rejonu  Dróg  również  coś  w  Starostwie  było  odnośnie  budowy  chodnika  przy  ulicy 
Kolejowej.  Pan  Starosta  będąc  zaproszony  na  sesję,  dwa  razy  zaszczycił  nas  swoją 
obecnością,   również była wspomniana inwestycja pn. remont ulicy Ołdrzychowskiej,  na 

3



której można się zabić i tu mała dygresja. Dziwi mnie, że nasz Pan Burmistrz jeździ tą ulicą 
bo mieszka i nie widzi jak ta ulica wygląda. Jeżeli są robione jakieś remonty to jest to za 
przeproszeniem (wszystkich przepraszam obecnych) zasmarkanie dziur bo to nie jest nawet 
zalepienie. I chodzi pan z metrówką i mierzy ile tego kitu nakładziono.
Bardzo  proszę  zwrócić  nie  tylko  na  remont  ulicy  Ołdrzychowskiej  ale  tam gdzie  jest  to 
najpotrzebniejsze. Również była mowa kiedyś o chodniku - inwestycja nasza wewnętrzna – 
remont chodnika Sienkiewicza to sobie na tych chodnikach naszych można nogi połamać, 
tylko kto zapłaci odszkodowanie. 

Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że tematy były poruszane na spotkaniu. Kierownik 
Zarządu Dróg Powiatowych okazał się  podpisanym porozumieniem z gminą na realizację 
odcinka  chodnika  Milików  –  Nowogrodziec.  Trwają  prace  projektowe,  przetargowe  i  w 
terminie ustalonym chodnik ma być wykonany. Druga sprawa dotycząca remontu, również 
były rozmowy i Kierownik wyartykułował problemy w ten sposób, że w związku z tym, że 
tegoroczna zima była bardzo dotkliwa i gro środków z bieżącego utrzymania niestety zostało 
skierowane na akcje zima i ma ograniczone możliwości w remontach. Nie dysponuje wysoko 
specjalistycznym sprzętem do tego typu remontów i robi to na zasadach tak jak radna Pilna 
podnosi (często za przyklejeniem dziur). Druga sprawa polega na tym, ze przy tak małych 
środkach  remontowych  wytwórcy  masy  bitumicznej  nie  chcą  uruchamiać  maszyny  na 
wyprodukowanie 5 ton masy. Kierownik oświadczył, że robi naciski na Zarząd Powiatowy 
celem zwiększenia funduszu na wydatki bieżące i wtedy może będzie nadzieja, ze zwiększą 
zakres remontowy. 
W uzupełnieniu  Zastępca Burmistrza Tadeusz Kupczak dodał, że szczególną uwagę będzie 
zwracał na drogi. Wspólnie z radnymi powiatu będą tworzyć front aby naciskać na Starostwo 
w celu wykonania dróg w trybie pilnym. W najbliższym czasie planuje spotkanie ze Starostą 
Bolesławieckim podczas którego zostanie przedstawiony zakres wszystkich potrzeb.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa poinformowała, że uczestniczyła w rozmowach jakie były 
na  terenie  Milikowa  i  zwraca  się  z  pytaniem,  czy  zadanie  odprowadzenie  wody  z  drogi 
powiatowej – jest ujęte w porozumieniu i czy będzie zadaniem priorytetowym przed budową 
chodnika? 
Sekretarz GiM Józef Kata poinformował, że sprawa odprowadzenia wody była przedmiotem 
rozmów przy czym w chwili  obecnej  nie może potwierdzić,  odpowiedzi udzieli  w innym 
trybie. 

Radna  Genowefa  Szpila nawiązała  do  wcześniejszych  rozmów  z  powiatem  odnośnie 
modernizacji  dróg w Gościszowie  i  złożonych wniosków o  remont  dróg.  Rok rocznie  są 
prowadzone rozmowy i  nic się  nie  dzieje.  Kilkakrotnie  zwracała się do radnych powiatu, 
owszem dwukrotnie pomógł Pan Socha jeździł do Powiatu. Składane wnioski są przesyłane 
do Zarządu Powiatowego i na tym się kończy. 
W związku z powyższym poprosiła o zajęcie się problemem remontu drogi relacji Lwówek – 
Nowogrodziec i Gościszów – Boleławiec (przez Ocice). 

Radna  Małgorzata  Braszko odniosła  się  do  remontu  odcinka  ulicy  Kolejowej  w 
Nowogrodźcu. W celu obniżenia kosztów dopilnuje aby mieszkańcy ulicy pousuwali resztki 
chodnika. 

Radny Piotr Bober zwrócił się z zapytaniem, na czym polegają kłopoty związane z wodą w 
Gierałtowie?
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Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że Sanepid wnosi o doprowadzenie jakości wody – 
poprzez konserwacje i oczyszczenie studni. 

Radna Genowefa Szpila poprosiła o  informację w sprawie złożonych wniosków odnośnie 
budowy wodociągu Gościszów, Milików, Kierżno i Gieraałtów.
Sekretarz  GiM  Józef  Kata poinformował,  że  na  dzień  dzisiejszy  Urząd  nie  ma  żadnej 
informacji o zakończeniu oceny formalnej. Po prostu Urząd Marszałkowski nie ujawnia, nie 
ogłasza tej informacji i w związku z tym wydaje się, że wszystko jest w porządku. Jeżeli będą 
przedstawione uwagi do oceny formalnej to trzeba będzie uzupełnić ale na dzień dzisiejszy 
Urząd nie otrzymał żadnej informacji. W najbliższym czasie Burmistrz z Sekretarzem uda się 
do  Urzędu  Marszałkowskiego  i  odwiedzą  wydziały  gdzie  są  umiejscowione  wnioski  aby 
zapoznać  się  na  miejscu  z  sytuacją.  Jedynie  wniosek na  informatyzację  Urzędu otrzymał 
pozytywną ocenę formalną i  teraz należy zaczekać na informację o  ocenie merytorycznej 
wniosku  i  po  tej  ocenie  wniosek  zostanie  skierowany  do  Wojewody  w  celu  podpisania 
umowy.

Radna Genowefa Szpila poprosiła o przedstawienie sprawy ciepła i podawania ciepłej wody.
Sekretarz GiM Józef Kata poinformował, że ciepła woda jest podawana, na dzień dzisiejszy 
jest ogrzewana przy pomocy oleju ponieważ gaz został odcięty. 
Na dzień 20.06.2005 r. planowane jest Walne Zebranie Spółki „Termoel” gdzie podejmowane 
będą uchwały dotyczące przyjęcia sprawozdań finansowych, ocenę działalności  Zarządu itd.
Dalej  radna G. Szpila zwróciła się  z pytaniem, skąd będzie olej  na ogrzanie  wody skoro 
wszędzie są nie popłacone faktury (gdzie wcześnie był brany olej)?
Sekretarz GiM Józef Kata poinformował, że jeśli są zaległości wymagane to jest jedno, bo te 
zaległości zwykle komornik lub firma windykuje, a jeżeli jest sytuacja gdy płaci się gotówką 
to firmy sprzedają. W ten sposób olej  został zakupiony.

Radny Mariusz Zamorski poinformował, że w złożonym sprawozdaniu przez Sekretarza GiM 
brakowało  informacji  o  wydanych  przez  Burmistrza  zarządzeniach.  Wspomniał  o 
zarządzeniach w sprawie powołania Z-cy Burmistrza i Dyrektora SPZOZ.
I w związku z powyższym  wnioskuje o przedstawianie na sesjach informacji o wydanych 
zarządzeniach Burmistrza Nowogrodźca.
Sekretarz  GiM Józef  Kata odpowiedział,  że  nie  było  to  przyjęte  w  formule  składania 
informacji.  Natomiast  wspomniane  zarządzenia  zostały  podjęte  i  Burmistrz  dokonał 
powołania osób. Jeżeli chodzi o szczegóły, radni mają wgląd w zarządzenia bo są dostępne w 
biurze Rady i sprawa na dzień dzisiejszy nie jest niejasna i niewiadoma. Kto ma potrzebę to 
zajrzy  do  tych  zarządzeń.  Natomiast  w  kwestii  składania  informacji  o  podjętych 
zarządzeniach Rada zwróci  się  do Burmistrza.  Jeśli  taka będzie  konwencja to  również w 
informacji będzie mowa na temat liczby podjętych zarządzeń i tematów, które były określone 
w zarządzeniach. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa w nawiązaniu do wypowiedzi radnego M. Zamorskiego 
poinformowała, że zarządzenia Burmistrza są wydane podczas urlopu i czy można uznać, że 
treści  zarządzeń  wydanych  przez  Burmistrza  podczas  urlopu  nie  wywołują  skutków 
prawnych?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział,  że pytanie powinno być odwrotnie podane -  czy 
wywołują skutki prawne. Zdaniem Sekretarza GiM wywołują skutki prawne. 
Dalej  Przewodnicząca Rady  poinformowała,  że  zwróci  się  z  takim pytaniem do Nadzoru 
Prawnego Wojewody.
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Radna  Genowefa  Szpila dodała,  że  Komisja  Rewizyjna  rozpoczęła  10  czerwca  2005  r. 
kontrolę Zarządzeń  i stwierdziła, że Burmistrz będąc na urlopie wydał cztery zarządzenia. I 
chciała zadać pytanie do Radcy prawnego, czy  byłoby możliwe aby na urlopie Burmistrz, a 
myśli,  że  urlopowała  go  Przewodnicząca  Rady  a  więc  jeśli  chciał  przyjść  do  pracy  to 
Przewodnicząca Rady powinna przerwać mu urlop. I chciała zapytać Radcę Prawnego, czy 
Przewodnicząca Rady powinna przerwać urlop żeby przyjść do pracy i pracować? 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa poinformowała, że Radca Prawny uchyla się od odpowiedzi 
i Rada wystąpi do biura prawnego Wojewody.

Radna Henryka Pilna zwróciła się z zapytaniem odnośnie wspomnianej komisji przetargowej 
do rozbiórki sali gimnastycznej, czy ukazały się na horyzoncie pieniążki na rozbiórkę i na 
budowę sali gimnastycznej? 
Sekretarz  GiM Józef  Kata odpowiedział,  że  zarządzenie  dotyczy  powołania  komisji 
przetargowej  na  rozbiórkę  i  budowę  sali.  W  związku  z  tym,  że  sfinalizowane  zostały 
zgromadzone dokumenty wymagane po zmianie ustaw można ogłosić przetarg na rozbiórkę i 
budowę. I w tym celu została powołana komisja. Środki w budżecie gminy są zabezpieczone 
w wysokości 2 mln zł. Urząd Kultury Fizycznej i Urząd Marszałkowski ujął to zadanie na 
liście inwestycji, które otrzymają dofinansowanie. W przyszłym roku należy złożyć wniosek i 
przystąpić  do  prac.  Różnice  pomiędzy  ceną  jaką  osiągnie  się  w  przetargu,  a  środkami 
własnymi i środkami z MENiS należy pokryć z innych źródeł, a jeżeli nie będzie możliwości 
trzeba będzie kredyt uzupełniający w przyszłym roku celem sfinansowania całego zadania. 

Radny  Zbigniew  Skwarek zwrócił  się  z  zapytaniem,  czy  przygotowana  dokumentacja 
obejmuje również zespół boisk, które były nieodłącznym elementem całości projektu?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że nie obejmuje w tym samym zestawie ponieważ 
sprawy terenowo – prawne są nie uregulowane. I w związku z tym dokończenie kompleksu 
boisk  i  formalne  zatwierdzenie  zostało  zawieszone.  W związku  z  tym zakres  budowlany 
dotyczy budowy sali i urządzenia terenu wokół zespołu oświatowego. Nie ma zespołu boisk, 
które były planowane na tym terenie do wykonania.

Radna Genowefa Szpila poinformowała, że w ubiegłym roku rozpoczęła się rozbiórka po to 
aby nie minął termin ważności projektu i zadanie zostało rozpoczęte. Dziwi się, że jest drugie 
nowe zarządzenie.
Sekretarz  GiM Józef  Kata odpowiedział,  że  są  to  dwie  oddzielne  sprawy.  Rozpoczęcie 
rozbiórki sali polegało na administracyjnym rozpoczęciu rozbiórki poprzez zgłoszenie faktu 
do Starostwa Powiatowego, pobranie dziennika budowy i zgłoszenia kierownika. Natomiast 
faktyczne podstawowe roboty rozbiórkowe będą wykonane  w ramach realizacji zadania. 

Radna  Henryka  Pilna poinformowała,  że  2.000.000  zł  na  budowę  sali  jest  włożone  do 
budżetu ale wynik budżetu jest minus, dziura budżetowa 2.914.078 zł i zaciągnięcie kredytu 
na pokrycie tego niedoboru i spłatę rat kredytu to jest kwota 4.054.000 zł, także pyta jeszcze 
raz czy ukazały się jakieś pieniądze bo te 2.000.000 zł na budowę sali w budżecie powodują 
niedobór budżetu. Więc jak nie będzie zapewnionych środków to nie wie czy w ogóle się 
zacznie. W budżecie nie ma tych pieniędzy.
Sekretarz  GiM Józef  Kata odpowiedział,  że  uchwalając  budżet  z  deficytem 2.000.000  zł 
pochodzących z kredytu świadomie podjęto decyzję, że zadanie realizowane będzie z kredytu. 
Z chwilą zakończenia procedury przetargowej kiedy okaże się za ile będzie sala realizowana, 
a  spodziewamy  się,  że  z  tych  4  mln  cena  spadnie  nawet  do  70%  w  sensie  kosztów 
ostatecznych i dopiero wtedy możemy robić postępowanie przetargowe. Może się okazać, że 
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ostateczny koszt sali   będzie mniejszy o 30% od cen kosztorysowych, dopiero w drugim 
etapie  robi  się  postępowanie  kredytowe  i  jeżeli  powstanie  różnica  w środkach pomiędzy 
uzyskaniem dotacji z MENiS, a zaciągniętym kredytem to będziemy rozmawiali jesienią na 
temat uzupełniania środków albo z kredytu, albo z budżetu gminy przyszłorocznego itd. Czyli 
tak  miej  więcej  wygląda  ten  montaż  finansowy.  Wcale  nie  jest  powiedziane,  że  musimy 
dodatkowo zwiększyć deficyt poprzez to, że na przyszły rok będą planowane pewne środki bo 
może uda  się  pozyskać  środki  jeszcze  z  innych źródeł  (oprócz  MENiS i  oprócz  budżetu 
gminy i kredytu). Były rozmowy z Z-cą Burmistrza i są pewne propozycje, którym trzeba się 
przyjrzeć, nie jest to nic pewnego ale trzeba po prostu szukać tych środków.
Dalej radna H. Pilna poinformowała, że kadencja już się kończy, a początku sali nie widać. 
Prosi o dołożenie wszelkich starań celem pozyskania środków obiecanych. 

Radna Genowefa  Szpila w  uzupełnieniu  wypowiedzi  radnej  H.  Pilnej  poinformowała,  że 
budowa sali była planowana już w zeszłej kadencji. Z roku na rok jest przekładana bo ciągle 
szuka się środków. W ubiegłym tygodniu dowiedziała się, że Urząd dopiero w ubiegłym roku 
wystąpił o takie środki na zewnątrz (jest to wykazane w protokole pokontrolnym Najwyższej 
Izby Kontroli). Wcześniej nie występowało się o takie środki, a ciągle było mówione, że nie 
można otrzymać środków, że nie ma decyzji i nie zaczynamy budowy sali. Cieszy się, że ktoś 
jest już na miejscu i będzie szukał środków i bardzo prosimy o środki z zewnątrz bo gminy 
nie stać na jakiekolwiek inwestycje bez środków z zewnątrz.
W uzupełnieniu radny Mariusz Zamorski podał, że wniosek do MENiS o dofinansowanie był 
złożony w 2002 roku (zgodnie z protokołem NIK),  a jednocześnie (czytając protokół) według 
kosztorysu koszt sali wynosi 5.865.505 zł - prawie 6 mln zł. W budżecie jest zaplanowane 
2.000.000  zł  plus  drugie  2.000.000  zł  z  zewnątrz  co  daje  4.000.000  zł.  Jak  Sekretarz 
powiedział spadnie to ok. 30% czyli 3.000.000 zł. Skąd  nagle z 6 mln schodzimy do 3 mln.
Sekretarz GiM Józef Kata poinformował, że wnioski składane są dwojako – składane są do 
Urzędu  Marszałkowskiego  w  celu  aktualizacji  listy  jaka  jest  prowadzona  przez  Urząd 
Marszałkowski, która nazywa się „Program Budowy Bazy Sportowej na Dolnym Śląsku”. 
Druga formuła  składania  wniosku polega  na  tym,  że  z  chwilą  gdy Urząd Marszałkowski 
zatwierdza po weryfikacji stopnia zaawansowania robót, dopiero jest drugi wniosek składany 
do MENiS, co zwykle się odbywa w danym roku w którym ma nastąpić efekt rzeczowy – 
zakończenie  robót.  Na  dzień  dzisiejszy  nie  ma  złożonego  wniosku  do  MENiS  na  salę 
sportową bo procedura jest inna. 
Odnośnie kwoty wykazanej w protokole NIK, nie wie skąd się ta kwota wzięła i zachęca do 
wglądu do dokumentacji i do kosztorysu gdzie nie ma 6 mln tylko 4 mln z kawałkiem po 
przeszacowaniu, które trzeba było zrobić na podstawie nowych przepisów kosztorysowych bo 
poprzednie kosztorysy były sporządzone w innym trybie,  za  które trzeba było oczywiście 
zapłacić. 

Radny Zbigniew Mitera zwrócił się z pytaniem, co będzie jeżeli oferty, które wpłyną będą 
wyższe?
Sekretarz  GiM  Józef  Kata odpowiedział,  że  w  trakcie  postępowania  przetargowego 
zamawiający  informuje  oferentów  jaką  kwotę  zamierza  przeznaczyć  na  realizację  tego 
zadania  i  gmina  ma zamiar  przeznaczyć  nie  więcej  jak  4.020.000 zł  i  jeżeli  oferty  będą 
wyższe  to  gmina  ma  prawo  nie  zgodzić  się  na  rozstrzygnięcie  przetargu  i  unieważnić 
przetarg. Z widocznego zainteresowania budową obiektu spodziewa się, że będzie kilkanaście 
ofert przy czym po zmianie ustawy koszt przygotowania jednego kompletu dokumentów dla 
oferenta oszacowany zostanie dokładniej, a wstępne szacunki mówią, że cena oferty samych 
dokumentów, które zostaną przekazane oferentowi będzie kosztowała nie mniej jak 500 zł. 
W uzupełnieniu Z-ca Burmistrza dodał, że wszystko zamknie się kwotą 4.500.000 zł. 
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Przewodnicząca Rady Anna Rosa poinformowała, że kwota przedstawiona przez radnego M. 
Zamorskiego  jest  z  protokołu  kontroli  NIK,  o  który   zwracała  się  do  Najwyższej  Izby 
Kontroli.  Każda strona protokołu jest  podpisana przez  Burmistrza i  przez kontrolującego. 
Podpiera się tym, to nie jest z kosmosu wzięte i ta kwota jest podana. 

Radna  Genowefa  Szpila zwróciła  się  z  zapytaniem  odnoście  wykupu  długu  Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu wobec Spółki „Termoel”  przez 
firmę z Wrocławia i czy następne długi zastały wykupione?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że prawdopodobnie tak, został wykupiony.
Głos  zabrał  Dyrektor  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Andrzej  Jonik 
informując, że druga część długów została wykupiona. Kwota została rozłożona na raty. W 
chwili obecnej płacone są kwoty główne + ustawowe odsetki. 

W tym momencie Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach.

Ad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał: 

6/1
Uchwała nr XXXIII/260/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanych 
spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni 
odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.
Następnie zgłosiła wniosek aby w § 1 pkt 4 ustalić bonifikatę w wysokości 99%.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  12  radnych,  „za”  wnioskiem  –  11,  „przeciw”  –  0, 
„wstrzymujących się” – 1. 

Radny  Ludwik  Gałka poprosił  o  wyjaśnienie  sprawy  bonifikaty  przy  sprzedaży  lokali 
mieszkalnych komunalnych.
Sekretarz  GiM Józef  Kata odpowiedział,  że  przy  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  wraz  z 
przynależną częścią gruntu w całości to bonifikata liczona jest od sumy wartości w wysokości 
90%.

Radny Zbigniew Skwarek wyjaśnił dlaczego Komisje zaproponowały bonifikatę w wysokości 
99%.  Uznały  przede  wszystkim  uzasadnienie  Prezesa  Spółdzielni  Mieszkaniowej,  że  nie 
będzie stać spółdzielni na wykup oraz w gminach ościennych wysokość bonifikaty jest na 
podobnym poziomie, w granicach 98% – 99%. 

Radna Maria Wojciechowska poinformowała, że Komisje nie uzyskały informacji w sprawie 
wysokości ceny nieruchomości. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej uzasadniając swą prośbę 
oznajmił, że przy bonifikacie 90% zbyt duże obciążenie finansowe będzie mieszkańców – 
członków Spółdzielni. Natomiast przy bonifikacie 99% będzie bez udziału mieszkańców. 
W uzupełnieniu  radna Genowefa Szpila poinformowała, że po wprowadzeniu bonifikaty w 
wysokości 90% wiele mieszkańców odstąpiłoby od wykupu. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.
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W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” zamknięciem dyskusji – 12, „przeciw” – 
0, „wstrzymujących się” – 0. 

W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 11, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 1. 

6/2
Uchwała nr XXXIII/261/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 17 czerwca 2005 r.

w  sprawie  bezprzetargowej  sprzedaży  nieruchomości  (dz.  nr  256,252,587  poł.  w 
Nowogrodźcu).

W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 12, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0. 

6/3
Uchwała nr XXXIII/262/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 17 czerwca 2005 r.

w  sprawie  bezprzetargowego  zbycia  nieruchomości  zabudowanej  (dz.  nr  568/1  poł.  w 
Zebrzydowej).

W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 12, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0. 

6/4
Uchwała nr XXXIII/263/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego (Gościszów).

W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 12, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0. 

6/5
Uchwała nr XXXIII/264/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego (Gościszów).

W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 12, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0. 

6/6
Uchwała nr XXXIII/265/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie zamiany nieruchomości (dz. nr 417/14 na dz. nr  417/11 poł. w Milikowie).
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W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 12, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0. 

6/7
Uchwała nr XXXIII/266/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie nabycia nieruchomości (dz. nr 111 poł. w Nowej Wsi).

W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 12, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0. 

6/8
Uchwała nr XXXIII/267/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie nabycia nieruchomości (dz. nr 438 poł. w Zebrzydowej).

W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 12, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0. 

6/9
Uchwała nr XXXIII/268/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu górniczego Zebrzydowa w obrębie Czerna gmina Nowogrodziec.

W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 11, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 1. 

6/10
Uchwała nr XXXIII/269/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 17 czerwca 2005 r.

w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmian  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nowogrodziec  (obręb Nowogrodziec I).

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.
Radna Genowefa Szpila poprosiła o realizację wniosku Komisji Rewizyjnej – przedstawienie 
oferty w sprawie wykupu działki nr 106.
Sekretarz GiM Józef Kata odczytał pismo Zarządu KSM „SURMIN – KAOLIN” S.A.  z dnia 
1.06.2005 r. informujące o zainteresowaniu wykupem działki nr 106, które stanowi załącznik  
nr 6 do niniejszego protokołu.

Radna Genowefa Szpila zwróciła się z pytaniem, kto zapłaci za dokonanie zmian w planie 
zagospodarowania przestrzennego? 
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że gmina (orientacyjnie 20 – 25 tys. zł).
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Radna  Małgorzata  Braszko zwróciła  się  z  pytaniem,  w  jakiej  wysokości  „SURMIN  – 
KAOLIN” płaci podatki na rzecz gminy? Czy jest prawdą, że jest to jeden zakład, który płaci 
najwyższe podatki?
Sekretarz GiM Józef Kata potwierdził, że jest zakładem, który płaci najwyższe podatki.
W uzupełnieniu  radna Genowefa Szpila poinformowała,  że miesięcznie jest  to podatek w 
wysokości ponad 100 tys. zł i jest największym podatnikiem.

Radny Piotr Bober zwrócił się z pytaniem, dlaczego Surmin nie wystąpił wcześniej z kupnem 
tej ziemi, która byłaby tańsza, czy gmina nie chciała sprzedać, bo była taka możliwość stanąć 
do przetargu?
...

Radna  Henryka  Pilna ma  nadzieję,  że  dojdzie  do  sprzedaży  działki.  Z  wcześniejszych 
dyskusji  pamiętamy jak Burmistrz mówił, że byłby niegospodarny gdyby działkę sprzedał 
komu  innemu,  a  sprzeda  Surminowi  –  czy  Surmin  godnie  za  nią  zapłaci?  Obyśmy  się 
doczekali tego momentu bo środki są potrzebne na inwestycje i inne różne cele. I dlatego nie 
doszło do przetargu, że byłby to tani pieniądz, a tak według zapewnień Burmistrza będą to 
olbrzymie pieniądze. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 11, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 1. 

6/11
Uchwała nr XXXIII/270/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 17 czerwca 2005 r.

w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmian  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nowogrodziec (obręb Nowogrodziec III).

W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 12, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0. 

6/12
Uchwała nr XXXIII/271/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 17 czerwca 2005 r.

w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmian  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nowogrodziec (obręb Nowogrodziec IV).

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. 

Radna  Genowefa  Szpila zaproponowała  odczytanie  uzasadnienia  do  uchwały  celem 
zapoznania zebranych na sesji, co też uczyniła.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa  przypomniała, że posiedzenia Komisji  są jawne i każdy 
może wziąć udział. 

11



Radna  Henryka  Pilna zwróciła  się  z  zapytaniem,  czy  zarysowane  na  mapie  działki  są 
wykupione?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że zmiany dotyczą nie tylko działek gminnych. To 
dotyczy obszaru zakreślonego danego terenu. Jedna z działek nie jest jeszcze wykupiona. 

Radna Henryka Pilna czy są czynione starania w celu wykupienia tej działki. (o ile pamięta to 
w budżecie była zapisana kwota na boisko)?
Sekretarz  GiM Józef  Kata odpowiedział,  że  w  budżecie  jest  kilka  tematów,  którymi 
zajmujemy się w roku bieżącym w sprawie wykupu.
...

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 12, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0. 

6/13
Uchwała nr XXXIII/272/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie uchylenia Uchwały nr XXX/252/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  pod  modernizację  kolei  w 
obrębie wsi: Zebrzydowa, Nowa Wieś, Czerna i Kierżno.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. 
Radny Zbigniew Skwarek zwrócił  się z pytaniem czy Uchwała nr XXX/252/05 z dnia  30 
marca  2005  r.  została  opublikowana  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Dolnośląskiego?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że z informacji jakie posiada poprzednia uchwała nie 
została opublikowana. W związku z tym z chwilą uchylenia poprzedniej i podjęcia następnej 
dopiero ta poprawiona będzie publikowana. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 12, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0. 

6/14
Uchwała nr XXXIII/273/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie  uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenów pod 
modernizację kolei w obrębie wsi: Zebrzydowa, Nowa Wieś, Czerna i Kierżno.

Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o nie odczytywanie projektu uchwały, a Sekretarza 
GiM poprosiła o przedstawienie zmian do uchwały.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  12  radnych,  „za”  wnioskiem  –  12,  „przeciw”  –  0, 
„wstrzymujących się” – 0. 
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Wyjaśnień dokonał Sekretarz GiM. Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego 
badając poprzednio podjętą uchwałę dopatrzył się, że projektant planu Beata Kumkiewicz nie 
potrzebnie ujęła pewne obszary terenu do zmian planistycznych, są to tzw. tereny zamknięte. 
W  związku  z  powyższym  Wydział  Prawny  i  Nadzoru  Rozwoju  Regionalnego  Urzędu 
Wojewódzkiego zaproponowały dokonanie tej poprawki, co przed chwilą się stało, że Rada 
Miejska uchyliła poprzednio  podjętą uchwałę i za chwilę ma podjąć uchwałę z dokonaną 
korektą tych elementów, które nie powinny były być ujęte w poprzedniej uchwale. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 12, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0. 

6/15
Uchwała nr XXXIII/274/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 17 czerwca 2005 r.

w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  i  wartości  jednego  punktu  w  tabeli 
wynagrodzeń Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 12, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0. 

6/16
Uchwała nr XXXIII/275/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia w pomocy społecznej  przyznanych w 
formie posiłku.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. 
Radny Zbigniew Skwarek zwrócił się z pytaniem, skąd będą na ten cel środki finansowe?
Głos  zabrała  Kierownik  Miejsko  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Anna  Lityńska 
informując, że dożywianie dzieci jest zadaniem własnym gminy i co roku przekazuje na ten 
cel środki. Nie mniej jednak ośrodek korzysta z dofinansowania z zadań zleconych i w roku 
bieżącym to dofinansowanie jest dosyć wysokie. Łączna kwota na dożywianie to ok. 200 tys. 
zł.  Każdego  roku  składany  jest  wniosek  do  Urzędu  Wojewódzkiego  i  podpisywane  jest 
porozumienie  pomiędzy  Wojewodą  i  Burmistrzem.  Natomiast  Kierownik  Ośrodka  jest 
koordynatorem pomocy w formie dożywiania. Wcześniej jest kontakt ze szkołami, robione 
jest  rozeznanie  i  jak  do  tej  pory  pieniądze  na  ten  cel  każdego  roku  są  systematycznie 
zagwarantowane. Jest to priorytetowe zadanie z tej racji, że coraz więcej rodzin znajduje się 
w ubóstwie. 

Radny Mariusz Zamorski odniósł się do zapisów w tabeli w sprawie procentowej wartości 
dochodu miesięcznego.
Zgłosił wniosek o dokonanie następującego zapis: 
1 wiersz: do 150%
2 wiersz: powyżej 150% - 200%
3 wiersz: powyżej 200% - 250%
4 wiersz: powyżej 250%
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Uzupełnienia dodała Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W praktyce 
będzie wyglądało to w następujący sposób:  „do 150%” jest to kryterium w wysokości 474 zł, 
a  „powyżej  150%”  jest  to  każda  kwota  powyżej  474  zł  do  632  zł  i  w  tym  przypadku 
odpłatność będzie wynosiła 25%. Natomiast „powyżej 200%” to znaczy powyżej 632 zł do 
kwoty 470 zł odpłatność będzie wynosić 50%. W ostatnim przedziale „powyżej 250%” czyli 
powyżej kwoty 740 zł. 
Przedstawione kwoty nie zostały wpisane do projektu uchwały ponieważ na dzień dzisiejszy 
kryterium dochodowe wynosi 316 zł. Po wpisaniu kwot byłoby to sztywne uwarunkowanie i 
później należałoby zmieniać uchwałę. 

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa zaproponowała  przegłosowanie  wniosku  radnego  M. 
Zamorskiego o dokonanie następującego zapis: 
1 wiersz:  do 150%
2 wiersz:  powyżej 150% - 200%
3 wiersz:  powyżej 200% - 250%
4 wiersz:  powyżej 250%
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  12  radnych,  „za”  wnioskiem  –  10,  „przeciw”  –  0, 
„wstrzymujących się” – 2. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” zamknięciem dyskusji – 12, „przeciw” – 
0, „wstrzymujących się” – 0. 

W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 12, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0. 

6/17
Uchwała nr XXXIII/276/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie powołania  do Rady Społecznej  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu.

Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatów.
Radna Henryka Pilna zgłosiła kandydaturę radnej Genowefy Szpili, która wyraziła zgodę.
Radna  Małgorzata  Braszko zgłosiła  kandydaturę  radnej  Marii  Wojciechowskiej,  która 
wyraziła zgodę.
Radna Maria Wojciechowska zgłosiła kandydaturę radnej Anny Rosy, która wyraziła zgodę.

Radna Małgorzata Braszko zgłosiła wniosek o zamknięcie listy kandydatów.
W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” zamknięciem listy kandydatów – 12, 
„przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa zwróciła  się  do  Sekretarza  o  podanie  daty  pierwszego 
posiedzenia.
Sekretarz GiM Józef Kata zaproponował na dzień 29 czerwca 2005 r. 
Ktoś z sali poinformował, że Burmistrz jest wtedy na urlopie.
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że jest to Rada Społeczna. 
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Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa po  uwadze  radnego  Zb.  Skwarka  zaproponowała 
przegłosowanie składu Rady Społecznej.
W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” w/w składem Rady Społecznej – 12, 
„przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 12, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0. 

6/18
Uchwała nr XXXIII/277/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 17 czerwca 2005 r.

w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  Statucie  Samodzielnego  Zespołu  Zakładów  Opieki 
Zdrowotnej w Nowogrodźcu.

W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 12, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0. 

6/19
Uchwała nr XXXIII/278/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  oraz  przyznawania  zwolnień  od 
obowiązku  realizacji  zajęć  nauczycielom,  którym  powierzono  funkcje  kierownicze  w 
szkołach  i  placówkach  oświatowych,  a  także  określenia  tygodniowego  obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, jak również rozliczania różnych 
wymiarów pensu, w ramach jednego etatu.
 
Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o nie odczytywanie podstawy prawnej uchwały. 
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  12  radnych,  „za”  wnioskiem  –  8,  „przeciw”  –  1, 
„wstrzymujących się” – 3. 

Radna Maria Wojciechowska w imieniu Komisji Oświaty i Spraw Społecznych wnioskuje o 
wprowadzenie następujących zmian w § 1 ust. 1:
- do 5 oddziałów – 12 godzin,
- od 6 – 7 oddziałów – 7 godzin,
- od 8 – 9 oddziałów – 6 godzin,
- od 10 – 18 oddziałów – 4 godziny,
- powyżej 18 oddziałów – 2 godziny,
oraz w § 1 ust. 2 następujący zapis: „Dla wicedyrektorów wszystkich typów szkół ustala się 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w wysokości o 2 godziny wyżej od wymiaru 
ustalonego dla dyrektorów w danej szkole lub gimnazjum według zasad określonych w ust.1”.

Radny  Zbigniew  Skwarek poinformował,  że  radna  M.  Wojciechowska  odczytała  ilości 
oddziałów jakie zostały zaproponowane w projekcie uchwały, a poprzednia uchwała mówiła 
o oddziałach: „do 4, od 6 do 7, od 7 do 8, od 9 do 16 i powyżej 17”, a na Komisji Oświaty i 
Spraw  Społecznych  była  mowa  o  oddziałach  i  proponuje  pozostawienie  zapisów  z 
poprzedniej uchwały co do ilości oddziałów i ilości godzin:
- do 4 oddziałów – 12 godzin,

15



- od 5 – 6 oddziałów – 7 godzin,
- od 7 – 8 oddziałów – 6 godzin,
- od 9 – 16 oddziałów – 4 godziny,
- powyżej 17 oddziałów – 2 godziny.

Sekretarz GiM Józef Kata poinformował, że proponowane zmiany ingerują merytorycznie w 
rozwiązania  jakie  zostały  przekonsultowane  z  Kuratorem  Oświaty  i  Związkiem 
Nauczycielstwa.  Obawia  się,  że  jeżeli  taka  ingerencja  nastąpi  to  uchwała  może  być 
zaskarżona dlatego, że inny tekst był konsultowany, a teraz po dokonaniu zmian pozostanie 
inny  tekst.  Sprawy  kosmetyczne  i  redakcyjne,  które  wynikają  z  normalnego  działania  i 
poprawiania myśli, że udało by się zrobić. 

Radny  Zbigniew  Skwarek zwrócił  uwagę  na  negatywną  opinię  Związku  Nauczycielstwa 
odnośnie projektu uchwały oraz na zapis w § 5 wyliczający  przykład (czy musi być). 

Sekretarz GiM Józef Kata zaproponował zmianę kosmetyczną zapisu § 5: ustęp 1 zaczynałby 
się od słów: „Dla nauczycieli...”, a ustęp 2 zaczynałby się od słów: „Obliczenia dokonywane 
są według wzoru: przykładowo nauczyciel ...”.
Ponadto poinformował, że na sesji obecna jest inspektor ds. oświaty Danuta Kosior, która 
może udzielić wszelkich dodatkowych wyjaśnień. 

Radna Henryka  Pilna zwróciła  się  z  pytaniami,  czy  zmiana  tej  uchwały  jest  wymogiem 
ustawowym? Czy na starych zasadach nie można pracować?
Przewodnicząca Rady poprosiła o wypowiedź  inspektora ds. oświaty Danuta Kosior, która 
poinformowała, że ostatnia uchwała w powyższej sprawie była podjęta w 2001 r. Szkół nie 
ubyło, a dzieci rok rocznie ubywa (rok rocznie 80 – 100 dzieci). Nauczyciel ma obowiązkowo 
18 godzin tygodniowo pracy, każda godzina ponad 18 godzin jest płacona z budżetu gminy 
czyli  z  subwencji.  Nie  ma  godziny  przepracowanej  i  nie  zapłaconej.  Jest  zapis  w karcie 
nauczyciela,  że  dyrektor  bez zgody kogokolwiek może nauczycielowi przydzielić  ¼ etatu 
czyli 4 – 5 godziny ponadwymiarowe. I w projektach organizacyjnych bez zgody nauczyciela 
dyrektor przyznaje takie godziny. Nie widzi zarzutów związków zawodowych, że się zmusza 
dyrektorów do ciężkiej  i  mozolnej pracy bo sądzę,  że dyrektorom można to wynagrodzić 
dodatkiem  funkcyjnym,  motywacyjnym  i  nagrodą  burmistrza,  a  nie  dodatkową  pracą  w 
godzinach ponadwymiarowych. Dodała, że to nie organ prowadzący narzuca tylko sytuacja 
kilkuletnia.

Radna  Małgorzata  Braszko zwróciła  się  z  zapytaniem,  w  jakiej  wysokości  jest  dodatek 
funkcyjny dla dyrektora?
Inspektor  ds.  oświaty Danuta  Kosior poinformowała,  że  dodatek  funkcyjny  maksymalnie 
wynosi 858 zł (w zależności od liczby oddziałów).

Radny Mariusz Zamorski odniósł się do podanego przykładu w § 5. Skoro jest to wzór z karty 
nauczyciela to każdy wie jak to liczyć. 
Inspektor ds. oświaty Danuta Kosior odpowiedziała, że nie ma tego wzoru w karcie. Był to 
problem od wielu lat bo każdy liczył różnie i w zeszłym roku na łamach prasy pojawił się 
wzór liczenia. Dodała również, że jest to wymóg Kuratorium i jeżeli nie będzie przykładu 
wizytator nie zatwierdzi uchwały. 
Radny Mariusz Zamorski poinformował, że wizytator nie jest wyznacznikiem prawidłowości 
uchwał. Ponadto można do projektu uchwały na osobnej kartce z pieczątką burmistrza dać 
wzór jak to liczyć i można wyegzekwować od dyrektorów.
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Sekretarz  GiM  Józef  Kata poinformował,  że  Nadzór  Prawny  Wojewody  merytoryczne 
uchwały zawsze przesyła najpierw do oceny wydziału właściwego, który prowadzi sprawę. W 
tym przypadku nadzór wyśle uchwałę do Kuratorium i Kurator korzystając z opinii wizytatora 
oceni uchwałę i opinię prześle do nadzoru. 

W tym momencie Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach. 

Radna Maria Wojciechowska wycofała zgłoszony wniosek w sprawie zmian w § 1. Ponieważ 
w złym świetle stanęłaby cała Rada Miejska gdyba kolejna uchwała została uchylona. 

Sekretarz GiM Józef Kata poprosił o przegłosowanie wcześniej zaproponowanej poprawki w 
§ 5: ustęp 1 zaczynałby się od słów: „Dla nauczycieli...”, a ustęp 2: „Obliczenie dokonywane 
są według wzoru: przykładowo nauczyciel ...” oraz w § 6 (odpowiednia korekta pozostałych 
paragrafów)  uwzględnić  następujący  zapis:  „Traci  moc  Uchwała  nr  XXVI/238/01  Rady 
Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 20 czerwca 2001 r.”.

Radny  Zbigniew  Skwarek odczytał  stanowisko  Związku  Nauczycielstwa  Polskiego  w 
Nowogrodźcu, który powyższy projekt zaopiniował negatywnie. 

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa zaproponowała  przegłosowanie  wniosku  w  sprawie 
dokonania zmian:
w  §  5:  ustęp  1  zaczynałby  się  od  słów:  „Dla  nauczycieli...”,  a  ustęp  2:  „Obliczenie 
dokonywane są według wzoru: przykładowo nauczyciel ...” oraz w § 6 (odpowiednia korekta 
pozostałych paragrafów) uwzględnić następujący zapis: „Traci moc Uchwała nr XXVI/238/01 
Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 20 czerwca 2001 r.”.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  12  radnych,  „za”  wnioskiem  –  9,  „przeciw”  –  0, 
„wstrzymujących się” – 3. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.
W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” zamknięciem dyskusji – 12, „przeciw” – 
0, „wstrzymujących się” – 0. 

W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 7, „przeciw” – 4, 
„wstrzymujących się” – 1. 

6/20
Uchwała nr XXXIII/279/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy i miasta.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. 
Radna Genowefa Szpila odczytała uzasadnienie do uchwały. Następnie poinformowała, że 
zbieranie  podpisów  co  najmniej  50%  jest  dokładaniem  nowych  obowiązków  sołtysom. 
Proponuje dokonywanie rozstrzygnięć na zebraniach wiejskich. 
Sekretarz  GiM Józef  Kata odpowiedział,  że  tryb  przeprowadzania  konsultacji  będzie 
uchwalany przez Radę Miejską (jak zajdzie potrzeba). Rada Miejska może powiedzieć, że to 
Sekretarz  ma  zebrać  50%  podpisów  albo  zleci  zebranie  podpisów  pracowni  badań 
społecznych z Sopotu. 
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Radna Genowefa Szpila odniosła się do złożonego wniosku podczas zebrania wiejskiego w 
Gościszowie  w  2004  r.   w  sprawie  odłączenia  Gościszowa  od  Gminy  Nowogrodziec,  a 
przyłączenie do innej gminy.
Sekretarz  GiM Józef  Kata poinformował,  że  nie  jest  spełnione  kryterium  ustawowe 
zasięgnięcia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy. 
Ta  forma  konsultacji  nie  jest  prawną  formą  aby  z  takim  wnioskiem  wystąpić  do  Rady 
Ministrów. 

Radna Małgorzata Braszko poprosiła o podanie progu jaki jest w innych gminach.
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że zaproponował próg co najmniej 50% oceniając 
subiektywnie sprawy jakie dzieją się w gminie. I uważa, że jest to minimalny z najmniejszych 
możliwych  progów  aby  zasięgnąć  opinii.  Następnie  podał  przykład:  Rada  może  podjąć 
uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji nt. budowy obwodnicy w Milikowie i w związku z 
tym  ustali  kryteria  i  przeprowadzi  konsultacje,  mieszkańcy  wypowiedzą  się,  że  nie  (są 
przeciwni) i gmina w swoich planach będzie musiała te konsultacje uwzględniać. 

Radny Mariusz Zamorski zaproponował wprowadzenie zapisu ogólnego (nie procentowo) np. 
„w ilości każdorazowo określanej przez Radę Miejską”.
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że projekt uchwały po uchwaleniu będzie prawem 
miejscowym  obowiązującym  jako  nadrzędne  zasady.  Natomiast  każda  następna  uchwała 
poświęcona określeniu konsultacji będzie aktem wykonawczym do prawa miejscowego.
Następnie Sekretarz GiM zgłosił wniosek o wprowadzenie zapisu zamiast 50% wpisać 51%.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zaproponowała wprowadzenie zapisu zamiast 50% wpisać 
51%.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  12  radnych,  „za”  wnioskiem  –  7,  „przeciw”  –  1, 
„wstrzymujących się” – 3. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.
W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” zamknięciem dyskusji – 12, „przeciw” – 
0, „wstrzymujących się” – 0. 

W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 9, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 3. 

6/21
Uchwała nr XXXIII/280/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 17 czerwca 2005 r.

w  sprawie  upoważnienia  Burmistrza  Nowogrodźca  do  zaciągnięcia  zobowiązania 
wekslowego z przeznaczeniem na realizacje zadań bieżących gminy.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. 
Radna  Genowefa  Szpila oznajmiła,  że  taka  uchwała  była  już  podjęta  i  zwróciła  się  z 
pytaniem, czy w tej chwili jest taka sytuacja w gminie, że brakuje pieniędzy i Burmistrz musi 
zaciągnąć  kredyt?  Wiadomo,  że  przy  zaciągnięciu  kredytu  są  dodatkowe  odsetki  i  lepiej 
byłoby gdybyśmy mieli własne środki na koncie i lokowanie pieniędzy w lokaty. 
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział,  że w uchwalonej uchwale budżetowej  Burmistrz 
otrzymał  zgodę  Rady  Miejskiej  na  zaciąganie  w  trakcie  roku  budżetowego  kredytów 
bieżących w sytuacji kiedy jest niedobór budżetu gdyż nie ma spływu środków na rachunek 
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gminy.  I  taka  sytuacja  wystąpiła  w  miesiącu  maju  br.  gdzie  skumulowały  się  spłaty  rat 
kredytu, które gmina spłaca i odsetek. W związku z powyższym musieliśmy posiłkować się 
środkami  w  ramach  kredytu  bieżącego.  Zaciągnięty  kredyt  będzie  spłacony  z  rat 
podatkowych.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego nie ma na dzisiejszej 
Sesji Skarbnika?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że Skarbnik w związku z sesją egzaminacyjną jest na 
urlopie szkoleniowym.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 8, „przeciw” – 3, 
„wstrzymujących się” – 1. 

6/22
Uchwała nr XXXIII/281/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 r.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. 
Radny Zbigniew Skwarek zwrócił się z pytaniem odnośnie zapisu w § 5, czy nie możemy 
przyjąć treść załącznika bez zmiany treści uchwały? 
Sekretarz GiM Józef Kata poinformował, że budżet gminy i miasta Nowogrodziec jest aktem 
prawa  miejscowego  i  po  uchwaleniu  jest  publikowany  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. Wszystkie pozostałe zmiany nie są publikowane. W związku 
z powyższym wprowadzane zostają zmiany w budżecie, który został już przyjęty. Zmiana 
dotyczy  dopasowania  nazewnictwa  projektu  złożonego  do  Urzędu  Marszałkowskiego  w 
zakresie usług „on-line”. Wcześniej była inna nazwa w uchwale budżetowej, a inna nazwa w 
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i zażądano na etapie oceny formalnej aby to zapisać w tej 
samej treści. 

Radna  Genowefa  Szpila nawiązała  do  zapisu  §  4.  Dziura  budżetowa  na  początku  roku 
wynosiła  2.914,00 zł,  a  w chwili  obecnej  zwiększa się  o 73.738,00 zł  i  jak ona zostanie 
spłacona na koniec roku? 
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że środki które są rozdysponowywane pochodzą z 
części nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego. Nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego nie 
stanowi dochodów wprost (nadwyżki nie dopisuje się po stronie dochodów). Natomiast Rada 
Miejska wyrażając zgodę na rozdysponowanie tej nadwyżki czyni coś takiego, że dopisuje się 
do wydatku. 

Radna  Henryka  Pilna poinformowała,  że  analizując  wykonanie  budżetu  za  2004  r.  i 
szczegółowo  analizując  zapisy  na  rachunku  bieżącym  radni  nie  dopatrzyli  się  środków 
wykazanych w załączniku nr 1 projektu uchwały – 150.738,00 zł. Gdzie były te środki, na 
którym koncie bo Skarbnik przedłożyła wyciągi z kont bankowych. Coś papierowe stało się 
dowodem namacalnym, zmaterializowało się.
Sekretarz  GiM Józef  Kata odpowiedział,  że  rozmowa jest  o  wirtualnych pieniądzach.  Po 
ujęciu rachunkowym tak to wygląda.
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Radna Genowefa Szpila poinformowała, że przeprowadziła rozmowę z Panią z Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w sprawie wspomnianej kwoty, która została nie wykazana w informacji 
z  wykonania  budżetu  za  2004  rok.  Skarbnik  wykazała,  że  nie  ma  żadnych  kwot  do 
rozdysponowania  na  bieżący  rok.  Natomiast  RIO  poinformowało,  że  taka  kwota  jest  do 
rozdysponowania  przez  Radę  i  Rada  może  nią  tylko  decydować,  a  Skarbnik  na  sesji 
absolutoryjnej powiedziała, że nie ma tych pieniędzy. Czyli w dalszym ciągu robiona jest 
dziura budżetowa.
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że zwiększa się pozycja po stronie wydatków. 

Radna Genowefa  Szpila proponuje  (w  związku,  że  jest  do  rozdysponowania  150.738  zł) 
następujący  zapis:  przeznaczyć  3.000 zł  na  sztandar   dla  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w 
Gościszowie.  
Ponadto poinformowała, że powyższy wniosek był rozpatrywany na wszystkich komisjach 
(na Komisji Rewizyjnej nawet dwukrotnie był opiniowany). Jeżeli były rozpatrywane wnioski 
z Komisji to Sekretarz na pewno pamięta jakie były opinie. Dodała, że strażacy z Gościszowa 
chcą w sierpniu obchodzić 50 – lecie straży.
Sekretarz  GiM Józef  Kata zaproponował  powrócenie  do  rozmów  w  miesiącu  sierpniu, 
ponieważ do 15 czerwca br. był termin na złożenie wniosku do oddziału wojewódzkiego w 
sprawie nadania sztandaru, a rozpatrzenie wniosku może potrwać do 6 miesięcy. Również na 
ostatnim  posiedzeniu  zarządu  straży  w  Gościszowie  rozmawiano  w  sprawie  przesunięcia 
uroczystości związanej z 50 – leciem straży na miesiąc listopad ponieważ według wyliczeń 
jednostka 50 – lecie obchodzi w listopadzie. W związku z powyższym ma sugestię, że jeśli 
zajdzie taka potrzeba i w tym czasie nie będzie środków na sztandar powrócimy do tematu. 
Radna Genowefa Szpila poinformowała, że 3 miesiące trzeba czekać na wykonanie sztandaru 
i dlatego już dzisiaj proponuje dokonanie zmian w budżecie i przyznanie środków.

Radny  Zbigniew  Skwarek stwierdził,  że  jest  to  bezprzedmiotowa  dyskusja  ponieważ 
inicjatywę zmian w budżecie ma Burmistrz. 

Radna  Małgorzata  Braszko zaproponowała  aby  w  ramach  obchodów  dni  Gościszowa 
komitet, który zawiązał się zdobył część środków na sztandar.

Radny Mariusz Zamorski zwrócił  się  z  pytaniem odnośnie zapisu w dziale 801 oświata  i 
wychowanie § 6060 - zakup autobusu szkolnego 10.738 zł, do jakiej szkoły autobus miałby 
być przekazany i co to za autobus za taką kwotę?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że autobus jest wydzierżawiony i umowa dzierżawy 
jest do końca czerwca br. Jest własnością Gminy Gromadka. Umiejscowiony jest przy Szkole 
Podstawowej w Nowogrodźcu i przeszedł kolejny przegląd techniczny.

Radny Zbigniew Skwarek dodał, że jak na taką cenę to autobus jest w bardzo dobrym stanie.
Ponadto odniósł się do dyskusji w sprawie przekazania środków na zakup sztandaru dla OSP 
cytując art. 60 ust. 2 pkt 4) ustawy o samorządzie gminny. 

Radna Genowefa Szpila poinformowała o zwiększonych wydatkach w dziale 700 Gospodarka 
mieszkaniowa, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w dziale 750 
Administracja publiczna - poprosiła o wyjaśnienie kwoty 22.400 zł -  naprawa co, przyłącza 
do budynku ratusza.
Sekretarz GiM Józef Kata wyjaśnił, że na kwotę 22.400 zł składają się już wykonane roboty w 
znacznej części czyli remont przyłącza, za które jest nie zapłacone (ok. 14.000 zł) i naprawa 
co – usuwane były dwie awarie na ciepłociągach na osiedlu Asnyka i za te materiały gmina 
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już zapłaciła i należy umieścić w budżecie i formalnie rozliczyć. Oprócz tego (na komisjach 
był  omawiany  wniosek)  do  wykonania  remontu  ciepłociągu  pozostało  jeszcze  na  kwotę 
32.000 zł i pozostała różnica z tej kwoty przeznaczona byłaby na dalszą kontynuacje tych 
remontów.  Remonty  sieci  były  wykonywane  wspólnie  przez  pracowników  Spółdzielni 
Mieszkaniowej  im.  „750  –  lecia”  i  Spółki  „Termoel”  zaś  gmina  finansowała  zakup 
materiałów. Tak naprawdę po uchwaleniu zmian w budżecie i przyznaniu kwoty 22.400 na te 
cele zł około 4.400 zł pozostałoby na wykonanie kolejnej roboty już tym razem nie usunięcie 
awarii ale wybranie jednego z trzech zakresów jakie są wymienione w piśmie. 

Radna Henryka Pilna poinformowała, że kwota 14.000 zł  jest z 2002 roku i pyta czy jest to 
prawidłowo,  że  roboty  wykonane  w  2002  r.  płacone  są  dopiero  teraz?  Czy  są  jeszcze 
dokumenty,  które  zostaną  przedłożone Radzie  do zaakceptowania,  na  które  trzeba wydać 
pieniądze bo usługa została wykonana, a nie zapłacona?
Sekretarz GiM Józef Kata wyjaśnił, że na podobne pytania już odpowiadał w ten sposób, że 
dopóki nie ma faktur nie ma zobowiązań. Wiele spraw czasami załatwia się z upływem czasu 
i nie chce powiedzieć, że jest ileś tych faktur.
Dalej radna Henryka Pilna poinformowała, że Rada o 14.000 zł wiedziała, dlatego że Prezes 
Spółki „Termoel” T. Iwanowski kilkakrotnie informował o tym, że nie dostał pieniędzy, a 
Sekretarz tłumaczył, że Skarbnik ma zastrzeżenia co do wystawionego rachunku.

Radna Elżbieta Kata zwróciła uwagę, że przedstawiony projekt uchwały jest z 22 marca 2005 
r. 
Przewodnicząca Rady zaproponowała wykreślenie daty „22 marca ”.
W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” wykreśleniem daty „22 marca”– 12, 
„przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.
W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” zamknięciem dyskusji - 12, „przeciw” – 
0, „wstrzymujących się” – 0. 

W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 9, „przeciw” – 1, 
„wstrzymujących się” – 2. 

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Genowefa Szpila odniosła się do złożonej interpelacji na XXIX Sesji informując, że do 
dnia dzisiejszego nie otrzymała uzupełniania na otrzymaną odpowiedź (zgodnie z § 40 ust. 7 
Statutu GiM).
Przewodnicząca  Rady poinformowała,  że  jest  odpowiedź,  która  zostanie  odczytana  w 
następnym  punkcie  porządku.  Odpowiedź  jest  ale  nie  wie  dlaczego  radna  G.  Szpila  nie 
otrzymała pisma. 

Radny Zbigniew Skwarek zwrócił się z pytaniami:
1. Co  spowodowało  tak  ogromne  koszty  wyprodukowanego  ciepła  przez  Spółkę 

„Termoel”  pomimo  dofinansowania  Spółki  w  kwotach  wnioskowanych  przez 
Burmistrza w 2003 i 2004 roku na restrukturyzację Spółki (zużycie ciepła jest miej 
więcej na takim samym poziomie jakim było)?
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2. Dlaczego  mieszkańcy  muszą  ponosić  koszty  braku  nadzoru  nad  produkcją  i 
dystrybucją ciepła w Nowogrodźcu (płacą ogromne kwoty, jedne z najwyższych w 
kraju w formie zaliczek, a dopłaty są astronomiczne)?

3. Dlaczego  decydując  się  na  zmiany  inwestycyjne  w  zakresie  dostawy  ciepła  nie 
zabezpieczono  mieszkańców,  którzy  nie  mieli  wyboru  przed  skutkami  tak 
horrendalnych podwyżek, wpędzając ich rodziny w poważne kłopoty finansowe i pętle 
zadłużenia.

Radna Elżbieta Kata zwróciła się z pytaniem,  co jest z Programem Odnowy Wsi?

Radna  Genowefa  Szpila zwróciła  się  z  zapytaniem,  jaka  kwota  w  budżecie  gminy 
przeznaczona jest na podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego (odpłatność 
za studia).

Radny  Mariusz  Zamorski  zwrócił  się  z zapytaniem  do  Radcy  Prawnego,  kiedy  otrzyma 
odpowiedź na zapytanie z XXXI Sesji w dniu 19 kwietnia 2005 r. Mija dwa miesiące, a nie 
otrzymał żadnej informacji.

Radna  Genowefa  Szpila zwróciła  się  z  zapytaniem  odnośnie  odpowiedzi  na  zgłoszone 
zapytanie podczas obrad XXIX Sesji w dniu 22 marca 2005 r. w sprawie remontu drogi w 
Gościszowie przy posesji P. Siembidy i P. Wolaka  (miała być wyremontowana w maju, a jest 
już czerwiec), kiedy będzie wyremontowana w/w droga?

Radna Henryka Pilna zwróciła się z zapytaniem odnośnie złożonej interpelacji podczas obrad 
XXVIII Sesji w dniu 21 stycznia 2005 r. w sprawie cmentarza przy kościele św. Mikołaja, co 
dalej z tą sprawą.

Radna Genowefa Szpila zwróciła się z zapytaniem odnośnie zabezpieczenia ruin zamku w 
Gościszowie, czy jest już odpowiedź od właściciela? Zapytanie odnośnie wykonania parkingu 
na miejscu po basenie w Gościszowie, czy jest już coś wiadomo? 
Ponadto  przypomina  o  złożonych  wnioskach  w  sprawie  remontu  dróg  powiatowych  w 
Gościszowie (relacji Lwówek Śl. – Nowogrodziec i Gościszów – Bolesławiec).

Radny  Zbigniew  Mitera  zwrócił  się  z  pytaniem,  gdzie  mieszkańcy  z  Zebrzydowej  mają 
dokonywać opłat?
Radna  Małgorzata  Braszko  zaproponowała  radnemu  Zb.  Miterze  spotkanie  celem 
przedstawienia propozycji.

Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

Radna  M.  Braszko odczytała  odpowiedź  na  złożoną  interpelację  przez  grupę  radnych  z 
Nowogrodźca. 

Głos zabrał  radny Zbigniew Skwarek odnośnie odpowiedzi na interpelację złożoną podczas 
XXIX Sesji prze radnych z Nowogrodźca:
- pkt 3 odpowiedzi jest niezadawalający gdyż zarządzając wspólnotami ZGKiM powinien 

natychmiast  żądać  i  egzekwować  rozliczeń,  a  nie  oczekiwać  od  współwłaścicieli 
wskazywania  źródeł  skąd  mają  wziąć  środki.  Dokonując  corocznie  rozliczenia  na 
zebraniach  wspólnot,  nie  przedstawił  rozliczeń  mieszkańcom  lokali  komunalnych  – 
oczekuje uzupełnienia i dokładną, wyczerpującą odpowiedź na pkt 3;
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- pkt  5  -  nie  ma  odpowiedzi  dlaczego  mieszkańcy  lokali  komunalnych  nie  zostali 
poinformowani  o  zmianie  sposobu dostarczania  ciepła,  mimo,  że przekazywano je  na 
zebraniach wspólnot to ZGKiM reprezentujący mieszkania komunalne nie poinformował 
ich najemców o takich zmianach - oczekuje uzupełniania odpowiedzi,

- pkt 4 odnośnie rozliczenia – widzi ewidentną sprzeczność.

Radny Mariusz Zamorski odczytał:
- odpowiedź na zapytanie radnego L. Gałki w sprawie wykonania oświetlenia drogowego 

drogi krajowej nr 4 na odcinku Zebrzydowa – Parzyce,
- odpowiedź na zapytanie radnego Zb. Mitery w sprawie wykonania oświetlenia drogowego 

drogi wojewódzkiej 357 w kierunku Zebrzydowej stacyjnej,
- uzupełnienie do interpelacji radnej G. Szpili.

Głos zabrała radna Genowefa Szpila. Jest to nieprawdą, że są za małe środki przekazywane na 
zimowe odśnieżanie dróg i zwróciła uwagę, że Rada w dniu 30 grudnia 2004 r. zmniejszyła 
wydatki  na  zimowe  utrzymanie  dróg  o  kwotę  35.000  zł  dlatego  też  nie  zgadza  się  z 
odpowiedzią na interpelacja. W dalszym ciągu nie ma odpowiedzi na zadane pytania bo dalej 
pisze się o drogach w Nowogrodźcu, a nie pisze się o Gosciszowie czy będzie wysyłany 
sprzęt do odśnieżania dróg. Ciągle o to pytam i dalej o to pytam. Nie tylko Pan Bujak ale i 
interweniowałam ja i na pewno pani Sołtys. Na drugi raz pisać prawdę w odpowiedziach. W 
dalszym ciągu jest niezadowolona z odpowiedzi bo pisze się nieprawdę. 

Ad. 9. Wolne wnioski i informacje.

Radna  Małgorzata  Braszko  wnioskuje  o  rozpoczęcie  prac  naprawy  chodnika  na  ulicy 
Kolejowej w Nowogrodźcu. Zobowiązuje się, że porozmawia z mieszkańcami aby prace jak 
najszybciej się rozpoczęły usuną resztki chodnika, które jeszcze zostały.

Radna Henryka Pilna zgodnie z zapisami w budżecie gminy i miasta wnioskuje o wykonanie 
oświetlenia  ulicy  Chrobrego  i  Ołdrzychowska  oraz  dokończenie  wodociągu  przy  ul 
Chrobrego.

Radna Genowefa Szpila pyta czy Pan Bujak otrzymał odpowiedź w sprawie odśnieżania dróg 
w Gościszowie dlatego, że był niezadowolny z odpowiedzi? Na pytanie dlaczego drogi są nie 
odśnieżane  Pan  Bujak  otrzymał  odpowiedź  od  Pani  Majgier  „że  Rada  Miejska  nie 
przeznaczyła środków na zimowe utrzymanie dróg”. 

Radny Piotr Bober złożył prośbę, aby na posiedzenia Komisji nie zapraszać osób, które są nie 
kompetentne.

Przewodnicząca Rady - radna Anna Rosa 
1. Wnioskuje  o  odprowadzenie  wody  z  drogi  powiatowej  w  Milikowie  z  przepustu 

docelowo do rzeki.
2. Wnioskuje o nie zamykanie filii Szkoły Podstawowej N-c w Milikowie do czasu 

spełnienia obietnicy złożonej przez Burmistrza na zebraniu wiejskim jak również przy 
obecności rodziców do momentu wykonania chodnika i kompleksowego dowozu 
dzieci wraz z opiekunem.
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Sekretarz  GiM  Józef  Kata poinformował  o  możliwości  pozyskania  tłucznia  z  remontu 
torowiska  z  okolicy  Chojnowa  (2000  ton)  i  pozyskanie  tłucznia  (5000  ton)  z  okolicy 
Zebrzydowej w stronę Węglińca.
Następnie zaproponował aby odpowiedzi na wnioski i zapytania z dzisiejszych obrad były 
przedstawione w formie pisemnej.

Radna  Genowefa  Szpila wnioskuje  o  przedstawienie  Radzie   informacji  o  inwestycjach 
rozpoczętych i w jakim stopniu (zgodnie z WPI – 11 zadań)  – na następne obrady sesji.

Radny Zbigniew Skwarek powrócił do sprawy dostarczenia ciepła i  do zebrania członków 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. „750-lecia” (na temat ewentualnego wybrnięcia z tej trudnej 
sytuacji dużych cen za ciepło) i tam sugerowano żeby odejść od tych podzielników ciepła 
przez  co  zwiększy  się  pobór  ciepła  i  ceny  spadną.  Chciałby  poinformować,  że  w  tym 
przypadku pobór ciepła jest na podobnym poziomie, a ceny ciepła wzrosły o 70%. Nie wie 
jak to się ma w stosunku do deklaracji,  które padły na zebraniu z  członkami Spółdzielni 
Mieszkaniowej. 

Sołtys Franciszek Kafel zwrócił się z następującymi sprawami:
1. Zapytanie odnośnie odpowiedzi na zgłoszony wniosek podczas obrad XXIII Sesji w dniu 

22 lipca 2004 w sprawie usunięcia leja (usunięcie wiosną), kiedy zostanie to wykonane?
2. Zgłosił o kradzieży kratki ściekowej przy posesji Pana Józefa Rupy w Czernej.
3. Prosi o większą reakcję Policji na „piratów drogowych” w Czernej i nie tylko. 

Mieszkaniec Nowogrodźca Pan Piekarz nawiązał do funkcjonowania Spółki „Termoel”. Co to 
jest za święta krowa? Kto jest właścicielem tej Spółki? Dlaczego gmina jako udziałowiec 
pozwala na to? 
Ponadto dziwi się radnym, że proszą o odpowiedź na złożone interpelacje, zapytania – czy nie 
możecie  pojechać  po  premii  Burmistrzowi  i  Sekretarzowi  i  sprawa  się  rozwiąże. 
Burmistrzowi zabrać 50% premii, Sekretarzowi drugie 50%.
Odnośnie firmy, za awarię zapłaciliście 14 tys. to firma pokrywać długi, to jej interes i ona 
bierze pieniądze. 
Następnie  poruszył  sprawę  porządku  w  rynku.  Czy  nie  można  dojść  do  porozumienia  z 
Policją i ze Strażą Miejską? Dzieją się cuda i do rana nie ma spokoju. 
Mieszkanka Nowogrodźca Pani Izydorczyk dodała, że jeżeli się dzwoni na Policję to proszą o 
przedstawienie. Jeżeli ja mówię, że jestem z rynku to chyba wystarczy. Po co ja mam się 
przedstawiać. 

Mieszkanka Nowogrodźca Pani Smereczyńska poinformowała, że obecni na dzisiejszej sesji 
byli już w 2003 r. i wraca się do tego samego. Podziękowała obecnemu Dyrektorowi ZGKiM 
za  pomalowany  korytarz.  Wprawdzie  kolorem  wojewody  (a  wiecie  jaki  to  jest  kolor 
wojewody), ale jest czysto. 
Jako samotna kobieta w mieszkaniu o powierzchni 43 m2 rocznie płaci 3000 zł za ogrzewanie. 
Pyta się za co ma tyle płacić? Okna nieszczelne, drzwi balkonowe nieszczelne i ciepła tego 
nie ma. Poza tym nadmieniła o otrzymanych pismach w sprawie dopłat. Z czego to podrożało, 
skoro gaz nie podrożał w tym czasie 100%? Proponuje pogonić tą świętą krowę, przyjdzie 
chętny drugi. Ale tu jest inna sprawa nabrało się leasingu, nabrało się kredycików, nabrało się 
wszystkiego i teraz trzeba gdzieś to wysunąć, a więc gdzie – w ciepło niech gnoje płacą, niech 
emeryci płacą prędzej zdechną, prędzej pójdą do ziemi. Tak nie można moi drodzy. Macie 
dobry przykład jak wy załatwiacie sprawy, jak was oszukują, jak was kłamią. Po co myśmy 
was wybrali – po to żebyście wy w naszym imieniu załatwiali sprawy takie, a nie inne.
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Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej Andrzej Jonik podziękował za 
podjęcie  decyzji  poprzez  zmianę  w  budżecie  o  przekazaniu  kwoty  na  bieżący  remont 
mieszkań (pierwszy lat od sześciu lat).
Nadto odniósł się do wypowiedzi radnego P. Bobera w sprawie zapraszania na posiedzenia 
Komisji osób, które są nie kompetentne. Pytanie było bardzo precyzyjne „jaka jest zaległość 
w stosunku dla  Termoelu”,  i  taką  odpowiedź  radny P.  Bober  otrzymał  „20 kilka  tysięcy 
złotych”.  Jak  ktoś  dzisiaj  spyta  jaka  jest  zaległość  firmy  w  stosunku  do  wszystkich 
dostawców to powie (również mówił to na komisjach), że zaległości zakładu sięgają 400.000 
zł. Skąd? – w 2000 roku zlikwidowano decyzją Rady Gminy dział wodociągów i kanalizacji i 
pokrycie strat w wysokości 25.000 zł zakładowi do dnia dzisiejszego nikt nie zwrócił. Dalej w 
2001  r.  zlikwidowano  wydział  energetyki  cieplnej  gdzie  również  Rada  Gminy  powinna 
pokryć  straty  jako założyciel  (w wysokości  prawie 125.000 zł).  Pokazywał  kiedyś  prosty 
mechanizm sprzedaży lokali użytkowych ile zakład rocznie na tym traci z wpływu. Gmina na 
tym  zarobiła  ale  zakład  na  tym  traci  około  140.000  zł.  rocznie.  Od  1999  roku  zakład 
otrzymywał rząd dotacji do działalności (nie do zakładu) w granicach 200.000 zł. Od 2000 
roku nie ma złotówki poza dotacjami przedmiotowymi. 

Radny Zbigniew Skwarek poinformował, że nadzór nad Zakładem Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej  sprawuje  Burmistrz.  To  nie  jest  tak,  że  Rada  może  dawać  pieniądze  bo 
zgodnie z ustawą Burmistrz proponuje wszystkie zmiany do budżetu. Jeżeli Rada nie dała 
środków to znaczy, że nie było propozycji ze strony Burmistrza. 

Radna Genowefa Szpila odniosła się  do wypowiedzi  Dyrektora ZGKiM. Rada rokrocznie 
przyznaje  środki  na  remonty  mieszkań  i  na  fundusze.  Przeznaczyła  również  60.000  zł 
(rezerwa celowa - restrukturyzacja ZGKiM), ale w dniu 30 grudnia Burmistrz zaproponował 
Radzie  zmniejszenie  tych  środki  i  przekazanie  dla  szkół  i  tak  też  się  to  stało.  Komisja 
Rewizyjna  była  na  kontroli  w  ZGKiM  i  sprawdziła  to,  autentycznie  środki  nie  były 
przekazywane dopiero w ubiegłym roku. Dlatego też śledzi ZGKiM i widzi te środki, które 
Rada uchwala w uchwale budżetowej, a które nie są przekazywane do ZGKiM. 

Głos zabrał  Sekretarz GiM.  Poruszane tematy budzą wiele emocji  i  z wieloma tezami nie 
zgadza się (co do formy i zawartości wypowiedzi)  i  poprosił  o nieuogólnianie niektórych 
tematów. ZGKiM nie otrzymywał dotacji na remonty, dotacje były wyrównane na fundusze 
remontowe wspólnot remontowych, a to jest zupełnie co innego jak dzisiaj przyznane środki 
na  remonty  wynikające  z  tego,  że  gmina  jest  właścicielem  jakiś  nieruchomości.  Zakład 
otrzymywał dotacje celowe, które nie trafiały bezpośrednio na rachunek Zakładu bo nie było 
takiej potrzeby aby wcześniej przekazywać pieniądze np. zakup śmieciarki był sfinansowany 
z budżetu gminy jako dotacja dla zakładu, ale zakład otrzymał tylko refundację faktury jaka 
została wystawiona na skutek przeprowadzenia przetargu na zakupienie śmieciarki. 

Mieszkanka  Nowogrodźca  Pani  Izydorczyk  odniosła  się  do  sprawy  wykupu  mieszkań 
komunalnych. Proponując wykup mieszkań najpierw powinny być przeprowadzone remonty. 
Trzy lata temu był obiecany remont budynku Rynek 1 – 5, środki były zaplanowane, został 
wykonany projekt i dalej jest nie wykonany. 
Sekretarz GiM poinformował, że o sprawach związanych z wykupem lokali mieszkalnych w 
trybie  bezprzetargowym decyduje najemca.  Jeżeli  w ostatnim czasie  zostałyby poniesione 
koszty remontu i modernizacji to cena wykupu byłaby wyższa. 
Budynek przy ul. Rynek 1 – 5 jest na zasadzie współwłasności, w którym gmina ma tylko 
pewien  procent  udziału  i  podjęta  uchwała  w  sprawie  przystąpienia  do  remontu  została 
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zaskarżona do sądu przez współwłaścicieli, nie przez gminę. Sąd uchylił uchwałę i w związku 
przyznane środki zostały przeznaczone na inny cel bo nie było zgody na przystąpienie do 
remontu. Prowadzone są rozmowy na walnych zebraniach wspólnoty aby etapami te rzeczy 
robić.  Gmina  nie  może  sama  wejść  na  budynek  jeżeli  nie  ma  zgody  pozostałych 
współwłaścicieli.  Lokatorzy  mieszczą  się  w  tym  procencie  za  który  gmina  odpowiada, 
lokatorzy nie są współwłaścicielami i nie mają prawa wyrażania zgody i to też w pewien 
sposób utrudnia windykację np. zaległości z tytułu ciepła od pozostałych współwłaścicieli. 

Radna Małgorzata Braszko zwróciła się z pytaniem, czy Przewodnicząca Rady otrzymała 
wynik badania od Prokuratury w sprawie ciepła?
Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że osobiście była u Pani Prokurator wraz z radną H. 
Pilną ale do dnia dzisiejszego nie otrzymała informacji.

Radna Henryka Pilna nawiązała do odpowiedzi Dyrektora ZGIM na interpelację cytując pkt 
6:  „...z  polecenia  Burmistrza wycofane zostały nowe stawki  zaliczek,  co doprowadziło w 
rezultacie do przesunięcia w czasie opłat, które i tak użytkownicy lokali muszą zapłacić”. 
Poza  tym poinformowała,  że  były  obietnice  Burmistrza  w sprawie  rozwiązania  problemu 
Spółki „Termoel” i były wykonywane programy naprawcze, za które gmina zapłaciła. Rada 
robiła  wiele  spraw,  o których na pewno wszyscy mieszkańcy nie wiedzą (bo niby skąd). 
Komisje zajmowały się sprawą, były naciski aby szukać wyjścia żeby nie czekać aż przyjdzie 
zima i Rada zostanie postawiona pod mur, a stawiana była raz kiedy trzeba było dać 320.000 
zł i drugi raz 430.000 zł. Ponadto w roku bieżącym Rada była postawiona w ten sposób aby 
dać zabezpieczenie do banku leasingowego w postaci gruntów o dużej powierzchni, które 
uratowałyby spółkę, ale nie na długo (może na dwa miesiące, może na trzy).
Nadto Rada nie wyraziła zgody na wejście firmy Ecogas ponieważ żądania firmy w postaci 
oferty były niepoważne (Ecogas chciał za 49 zł wejść do spółki i wyłączność na zarządzanie, 
swój prezes reszta na bruk i na otarcie łez 1 mln zł). Rada nie wyraziła zgody i musi przyznać, 
że nie było protestu ze strony Burmistrza i Sekretarza, z tej strony nie dostali uszczypliwych 
uwag. Następnie zwróciła się do Sekretarza z prośbą o jak najszybsze rozwiązanie problemu 
Spółki. 
Sekretarz GiM ponownie zaapelował aby nie uogólniać sprawy. Proszę powiedzieć o tym, że 
program który  był  proponowany  przez  Ecogas  poprzez  redukcję  kosztów na  ogrzewanie 
rocznie  przyniósłby  300.000  zł  oszczędności.  Poprzez  scalenie  zarządzania   na  cieple  w 
gminie na wszystkich obiektach koszty osobowe wyraźnie spadłyby np. Szkoła Podstawowa 
w Zebrzydowej: koszty opału wynoszą ok. 3.000 zł,  a koszt palacza 12.000 zł. Głównym 
celem  rozpatrzenia  oferty  Ecogas  była  zmiana  sposobu  zarządzania  ciepłem  w  gminie  i 
uzyskanie oszczędności. Ponadto oferta firmy Ecogas  była ofertą wyjściową – propozycja do 
dyskusji i żałuje, że powyższa oferta została upubliczniona i negocjacje nie można było już 
przeprowadzić. 

Mieszkanka Nowogrodźca Pani Izydorczyk – ile by kosztowało wprowadzenie Ecogasu, ile 
milionów – pięć, sześć czy dziewięć bo trzeba zapłacić taką sumę jeżeli się wprowadza takie 
ciepło.  Jeszcze obrażeni,  że wprowadzają społeczeństwo do takiej  wiedzy. Jak można tak 
powiedzieć, że społeczeństwo wie o tym. 

Radna Małgorzata Braszko  odniosła się do wypowiedzi Sekretarza GiM informując, że od 
dwóch lata Rada prosi o zmniejszenie kosztów w Spółce „Termoel” gdzie jest zatrudnionych 
6 osób, a piece są bezobsługowe. Pyta,  po co 6 osób siedzi w Spółce. Byli przedstawiciele 
Spółki rozmawiało się o tym i nie ma odzewu. W Spółdzielni Mieszkaniowej INCO nikt nie 
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jest zatrudniony oni doraźnie przyjeżdżają i zajmują się konserwacją i obsługą pieców gdzie 
nikt nie ponosi dodatkowych kosztów. 
Również radna Genowefa Szpila nawiązała do wypowiedzi Sekretarza GiM w sprawie Szkoły 
w Zebrzydowej. Są to dwa budynki szkoły i Rada też wnioskowała o przeniesienie szkoły do 
jednego  budynku  (też  Burmistrz  obiecał)  .  Nie  zostało  to  zrobione  i  Dyrektor  Szkoły 
zatrudniła dwóch palaczy. Dyrektorzy w szkołach liczą i koszty są minimalne. Największe 
koszty ogrzewania są budynku ratusza (80.000 zł rocznie) i tu trzeba szukać oszczędności i 
zmniejszyć o połowę koszty ogrzewania. 

Przewodnicząca Rady odczytała podziękowanie od wychowanków Świetlicy Środowiskowej 
w Tomisławiu za przekazane w roku 2004 materiały.

Ad. 10. Przewodnicząca Rady Miejskiej  Anna Rosa stwierdziła,  że porządek obrad został 
wyczerpany i o godzinie 16:35 zamknęła XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
 
        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

       Jolanta Janeczko                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

         podinspektor                                                                    Anna Rosa
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