
Protokół nr XXXIV/05
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytej w dniu 7 lipca 2005 r. w sali konferencyjnej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa o godzinie 14:10 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.
Spóźniona radna Małgorzata Braszko (godz. 15:40).

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 XXXIII 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 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec,
2) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne,
3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2005 rok,
4) w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy i Miasta 

Nowogrodziec.
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.
Dalej Przewodnicząca Rady Anna Rosa poinformowała, że dzisiejsza sesja jest zwołana na 
wniosek  Burmistrza  i  zwróciła  się  do  Burmistrza  z  pytaniem,  czy  wyraża  zgodę  na 
wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/233/04 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu za 2005 r.
Burmistrz wyraził zgodę na wprowadzenie do porządku w/w projektu uchwały.

W głosowaniu  jawnym brało  udział  14  radnych,  „za”  wniesieniem do porządku projektu 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/233/04 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z 



dnia  30  grudnia  2004  r.  w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  Komisji  stałych  Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu za 2005 r. –  14, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Następnie Burmistrz Edward Szczerbień zgłosił wniosek o wniesienie do porządku dwóch 
projektów uchwał:

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

2) w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/226/04 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 
26  listopada  2004 r.  w sprawie  przyjęcia  Planu Rozwoju  Lokalnego dla  Gminy i 
Miasta Nowogrodziec.

Uzasadnienia dokonał Sekretarz GiM Józef Kata.  W związku  z tym, że jest aktualizowany 
wniosek na budowę wodociągu w Milikowie i Gościszowie oraz drugi wniosek na budowę 
wodociągu w Kierżnie z powiązaniem w Czernej pojawiła się możliwość odzyskania pewnej 
kwoty  środków  finansowych,  które  były  wydane  na  przygotowanie  tych  wniosków. 
Przedstawiciele Instytutu Zarządzania i Samorządności zmienili plan finansowy tego zadania 
dopisując te wcześniejsze kwoty,  które zostały wydane ponieważ wartość zadania ulegnie 
aktualizacji i jest nadzieja na to, że z chwilą przyznania dotacji będzie można rozliczyć tą 
dodatkową  kwotę,  która  została  poniesiona  na  opracowanie  poprzednio  składanych 
wniosków.  I  w  związku  z  tym  potrzebne  były  dwie  sprawy,  a  mianowicie  trzeba  było 
zweryfikować datę czyli z 30 czerwca co najmniej do 31 sierpnia br., również w uchwale 
należy  uporządkować  spójność  nazewnictwa  poszczególnych  zadań.  Wcześniej  było 
opracowanie  kompletnej  dokumentacji  wymaganej  przy  staraniu  się  o  dofinansowaniu 
inwestycji „Budowa wodociągu Kierżno, Milików, Gościszów”. 
Drugi projekt uchwały również wiąże się ze składanymi uzupełnieniami do wniosku i o tym 
wczoraj  jeszcze  nie  wiedział,  nie  miał  tej  świadomości.  Dzisiaj  od  rana  przedstawiciele 
instytutu  kompletują  już  wnioski  i  znaleźli  jeszcze  rozbieżność  w  tabeli  Planu  Rozwoju 
Lokalnego, która mówi o planie finansowym i zadaniach jakie były uchwalone w listopadzie 
ubiegłego roku i żeby również zachować spójność nazwy zadania w uchwale i nazwy zadania 
w Planie Rozwoju Lokalnego należy skorygować tabelę. Jak Państwo spojrzą na tabelę to 
tabela, która była załącznikiem do uchwały w sprawie WPI była tą samą tabelą, która była 
umieszczona w Palnie Rozwoju Lokalnego. 
Obydwie uchwały mają ścisły i bezpośredni związek ze składanymi wnioskami o środki z UE 
na wodociąg Milików, Gościszów i na wodociąg Kierżno. 

Radna Genowefa Szpila zapytała o zmianę zapisu „Rozwój systemu wodociągów – budowa 
wodociągu w Kierżnie z powiązaniem Czernej”, a miało być „z przepięciem” – czy to jest 
pomyłka? Czy to będzie budowany wodociąg? Nie rozumie dlaczego jest „z powiązaniem”, 
miało być „z przepięciem”.
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że trzymamy się już konsekwentnie zapisów jakie są 
zawarte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym poprzednio uchwalanym. 
Radna Genowefa Szpila odpowiedziała, ze to odszuka.
Przewodnicząca Rady Anna Rosa zaproponowała przeniesienie zapytania radnej G. Szpili do 
punktu rozpatrywania uchwały. 
W  uzupełnieniu  Sekretarz  GiM  Józef  Kata  poinformował,  że  Rada  otrzymała  obydwa 
projekty  w dniu  dzisiejszym.  Pozostałe  projekty,  które  były  dostarczone  znajdują  się  we 
wniosku i jakby ściśle łączą się i wiążą się ze sobą w tym zakresie co należy uporządkować 
przed złożeniem wniosku w dniu jutrzejszym. 
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Radny Piotr  Bober chciałby się  dowiedzieć,  jak mu wiadomo w Kierżnie nigdy nie było 
robionego projektu na wodociąg, czy teraz będzie robiony projekt na wodociąg, czy już jest 
gotowy. Bo o ile wie to w Gierałtowie już dawno jest ten projekt i czy nie lepiej by było 
wykorzystać ten co jest niż teraz następny projekt robić i dopiero wodociąg.
Sekretarz  GiM Józef  Kata  odpowiedział,  że  wniosek  na wodociąg Milików, Gościszów i 
wniosek na Kierżno z powiązaniem Czernej złożony jest w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”, 
czyli z chwilą podpisania umowy o dotacje dla gminy na budowę tych wodociągów dopiero 
będzie wykonywany projekt. Na wodociąg w Kierżnie był wykonany projekt w 1988 r. (jeśli 
dobrze pamięta) i on nigdy nie wszedł do realizacji. W związku z tym należy traktować, że 
tego projektu nie ma ponieważ stracił wszelkie uprawnienia, wszelkie ważności. On nie został 
zrealizowany wtedy kiedy był budowany wodociąg w Parzycach czyli jeszcze pod koniec lat 
80-tych. 

Przewodnicząca  Rady Anna Rosa zwróciła  się  z  zapytaniem,  kto  jest  za  wniesieniem do 
porządku obrad uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/231/04 Rady Miejskiej w 
Nowogrodźcu z 30 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu gminy i miasta, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego oraz innych uchwał?
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  14  radnych,  „za”  wniesieniem  do  porządku  obrad 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/231/04 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z 30 
grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu gminy i miasta, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego oraz innych uchwał –   12, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 2 . 
Dalej  zwróciła  się  z  zapytaniem,  kto  jest  za  wniesieniem do porządku obrad  uchwały  w 
sprawie  zmiany  Uchwały  nr  XXVII/226/04  Rady  Miejskiej  w  Nowogrodźcu  z  dnia  26 
listopada  2004  r.  w  sprawie  przyjęcia  Planu  Rozwoju  Lokalnego  dla  Gminy  i  Miasta 
Nowogrodziec?
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  14  radnych,  „za”  wniesieniem  do  porządku  obrad 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/226/04 Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu z 
dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy i Miasta 
Nowogrodziec   –   13, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1 . 

Dalej  Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  zgłosiła  wniosek  o  przeniesienie  pkt  9  „Wolne 
wnioski  i  informacje” przed pkt 6 „Rozpatrzenie i  podjęcie uchwał”.  Dodała,  że wniosek 
wiąże się z tym, że projekty uchwał radni otrzymali wczoraj późnym popołudniem i jest dość 
liczna grupa mieszkańców którzy pewnie przyszli do Rady ze swoimi sprawami, a będzie 
potrzeba ogłoszenia co najmniej godzinnej przerwy na przedyskutowanie projektów uchwał i 
aby nie przedłużać i nie przetrzymywać gości zgłosiła powyższy wniosek.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  14  radnych,  „za”  wnioskiem  –  5,  „przeciw”  –  4, 
„wstrzymujących się” – 5 . 

W  związku  z  potrzebą  bezwzględnej  większości  głosów  wniosek  o  przeniesienie  pkt  9 
„Wolne  wnioski  i  informacje”  przed  pkt  6  „Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwał”  został 
odrzucony.

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  odczytała  porządek  obrad  sesji  po  uwzględnieniu 
wniosków:

1.   Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
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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 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec,
2) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne,
3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2005 rok,
4) w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy i Miasta 

Nowogrodziec,
5) w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/233/04 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z 

dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu za 2005 r.,

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

7) w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/226/04 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z 
dnia  26  listopada  2004  r.  w  sprawie  przyjęcia  Planu  Rozwoju  Lokalnego  dla 
Gminy i Miasta Nowogrodziec.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.

W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” przyjęciem porządku – 13, „przeciw” – 
0, „wstrzymujących się” – 1. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Głos zabrała Przewodnicząca Rady Anna Rosa. W związku z tym, że sesja jest zwołana w 
trybie jednodniowym. Wie, że nie wszyscy mogli się zapoznać z protokołem z XXXIII Sesji i 
wnioskuje aby protokół został przyjęty na kolejnej sesji.

Radna Genowefa Szpila poinformowała, że Komisja Rewizyjna czytała protokół na ostatnim 
swoim posiedzeniu i wiele ważnych informacji nie zostało w nim zawartych. I ma też prośbę 
do Rady żeby jeszcze raz go przeczytać.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zwróciła się z zapytaniem , kto jest za tym aby Protokół z 
XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu został przyjęty na następnej sesji?
W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” przyjęciem Protokołu z XXXIII Sesji na 
następnej sesji – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1. 

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

Ad. 5. Sprawozdanie Burmistrza Nowogrodźca z  działalności  z uwzględnieniem prac nad 
wdrażaniem  Strategii  Rozwoju  Gminy  Nowogrodziec  w  okresie  między  sesyjnym  oraz 
wykonania uchwał Rady.
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Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  poprosiła  aby  sprawozdanie  obejmowało  okres  jeszcze 
między sesją XXXII a XXXIII ponieważ Sekretarz prosił o to aby przełożyć informację - 
wyczerpującą informację aby Burmistrz złożył na kolejnej sesji. 

Głos zabrał  Burmistrz  Edward Szczerbień – chciałby złożyć informację ze spraw między 
sesjami, między ostatnią sesją, która odbyła się 17 czerwca 2005 r. a w dniu dzisiejszym czyli 
7 lipca 2005 r. O ile wie to Sekretarz na ostatniej sesji składał informację. Nie musi osobiście 
składać informacji, może w jego imieniu złożyć Zastępca albo Sekretarz.
Zajmowali się następującymi sprawami:
1. Wykonanie uchwał, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
2. W  miesiącu  czerwcu  był  na  urlopie  i  z  tego  powodu  powstało  sporo  zamieszania  i 

wyjaśnia,  że  urlop  to  nie  jest  zaniechanie  wykonywania  funkcji,  która  jest  funkcją  z 
wyboru. Burmistrz aby był przytomny może w każdym momencie i w każdym miejscu 
podpisać każe jedno zarządzenie i ono ma moc prawną jeżeli nie łamie przepisów prawa. 
Jeżeli  Wysoka  Rada  uważa,  że  podpisane  przez  Burmistrza  zarządzenia  łamią  prawo 
może  zwrócić  się  do  biura  prawnego  Wojewody  i  tylko  to  biuro  ma  prawo  dane 
zarządzenie uchylić (tylko i wyłącznie w zakresie zgodności z prawem, nie inaczej). 

Poinformował, że 1 czerwca 2005 r. w czasie swojego urlopu uczestniczył we Wrocławiu na 
spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa. 
Ponadto  10  czerwca  2005  r.  był  obecny  w  pracy  gdzie  o  7:30  dokonałem  powołania 
Dyrektora SPZOZ, a o godz. 8:00 dokonałem powołania Zastępcy Burmistrza. Postępowanie 
toczyło się przez dłuższy okres czasu.  W przypadku powołania Dyrektora SPZOZ były 4 
kandydatury, dwoje radnych było w komisji, oceniono i wybrano. Jeśli chodzi o Zastępcę 
Burmistrza było 11 ofert, nie był to konkurs i to jest Burmistrza decyzja bez konieczności 
konsultowania  z  kimkolwiek  i  wprasza  sobie  komentarze  pojawiające  się  w  prasie  „nie 
trafiony” czy „kontrowersyjny zastępca”. To jest decyzja Burmistrz i ona za nią od początku 
do końca odpowiada. Z tych kandydatur, które były zgłoszone żadna z osób nie miała do 
czynienia  z  pracą  w  samorządzie,  żadna  z  osób  nie  miała  takiego  przygotowania,  które 
pozwoliłoby na właściwe realizowanie zadania  pt.  nadzór  nad inwestycjami,  prowadzenie 
inwestycji i pozyskanie środków unijnych. Pan Tadeusz Kupczak ma takie doświadczenie i 
dlatego został powołany na stanowisko. 
3. Również w dniu 10 czerwca 2005 r.  o godz.  10:00 uczestniczył  w Walnym Zebraniu 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości gdzie miedzy innymi zapadły 
decyzje dotyczące budowy drogi w SSE za ponad 1 mln zł. 

Droga jest w tej chwili robiona o odpowiednich parametrach, drogi gminnej.
4. Też podczas urlopu 12 czerwca 2005 r. uczestniczył w święcie Kresowym w Gierałtowie 

reprezentując gminę.
5. 27  czerwca  2005  r.  o  godz.  14:00  odbyło  się  Walne  Zebranie  „Termoel-u”  gdzie 

dokonano  oceny  funkcjonowania  Spółki  i  podjęto  decyzję,  że  zostanie  zwołane 
Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  w  momencie  kiedy  jeden  z  trzech  inwestorów, 
którzy  chcą  wejść  w  funkcjonowanie  obsługi  ciepła  na  terenie  gminy  Nowogrodziec 
zostanie wybrany. 

W dniu dzisiejszym wpłynęło pismo z firmy Clima Heat po rozmowach przeprowadzonych 
wcześniej, która prosi o zaczekanie jeszcze z decyzjami ponieważ prowadzą jeszcze rozmowy 
z bankiem w celu dostosowania wszystkich parametrów i zabezpieczeń bankowych do takich 
możliwości jakie ma gmina. 
6. Z 18 na 19 czerwca 2005 r. o godz. 1:30 (w nocy) został powiadomiony o pożarze w 

Zabłociu gdzie dojechał na miejsce aby osobiście zarządzić sprawy związane z rodziną, z 
pomocą  dla  tej  rodziny  i  pozostałymi  sprawami.  Ponownie  o  ósmej  rano  już  był  na 
miejscu tego zdarzenia bo gaszenie trwało do godzin porannych.
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7. 19  czerwca  2005  r.  uczestniczył  w  imprezach  (Dni  Nowogrodźca),  które  były 
organizowane pod patronatem Burmistrza Nowogrodźca. 

8. 24 czerwca 2005 r.  o godz. 15:00 odbyło się Walne Zgromadzenie „Hydro – Tech” z 
omówieniem wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem Spółki.

9. 5 lipca 2005 r. uczestniczył w spotkaniu z Agencją Nieruchomości Rolnych.
Spotkanie  dotyczyło  ustalenia  wszystkich  spraw  związanych  z  przejęciem  terenów  pod 
cmentarz  i  parking  w  Kierżnie.  Sprawy  zostały  dopięte  i  jest  zgoda  do  momentu  kiedy 
zostanie przeprowadzone postępowanie można składować materiał.
10. 6  lipca  2005  r.  rozmowa  z  przedstawicielem  Banku  Zachodniego  we  Wrocławiu 

Zbigniewem  Górskim  w  dziale  bankowość  korporacyjna  w  sprawie  możliwości  na 
zaciągniecie kredytu przez Spółkę „Hydro-Tech” na wykonanie drugiej nitki wodociągu 
w Strefie. 

11. Również  6  lipca  br.  udział  w  spotkaniu  z  Wicewojewodą  Lacherem  oraz 
Wicemarszałkiem Pacyniakiem. 

Rozmowy dotyczyły składanych wniosków o dofinansowanie z UE ponieważ na linii Urząd 
Wojewódzki  i  Urząd  Marszałkowski  często  iskrzy.  Rozmowy na  temat  jak  sprawy będą 
traktowane  w  przypadku  złożonych  dwóch  wniosków.  Ponadto  Burmistrz  zwrócił  uwagę 
Wojewodzie i Marszałkowi, że gmina Nowogrodziec jest w szczególnej sytuacji jeśli chodzi o 
wodę w związku z  kopalniami  jakie  występują i  z  trudnościami  z  utrzymaniem wody w 
studniach,  istnieje  bezwzględna  konieczność  w bieżącym i  w przyszłym roku wykonania 
wodociągów do końca. To się spotkało ze zrozumieniem. 
12. Ponadto 6 lipca br. uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem Wydziału Kultury Fizycznej 

Urzędu  Marszałkowskiego  Zdzisławem  Paligą  gdzie  zostało  potwierdzone,  że  środki 
Totalizatora  na  salę  gimnastyczną  dla  Gminy  Nowogrodziec  na  przyszły  rok  są 
zabezpieczone. 

Dalej poinformował, że przetarg został ogłoszony. Termin wykonania zadania 2006.
Terminy są  napięte  ale  podpinane  zostały  sprawy finansowania.  Z-ca  Burmistrza  pilotuje 
sprawę wniosków INTERREG III na dofinansowanie również do tego projektu. Jeżeli uda się 
pozyskać środki z INTERREG to mniej środków wydało by się z budżetu na to zadanie. 
Również rozmawiał w sprawie sali w Gościszowie bo jest to jedna ze szkół gdzie dzieci jest 
dużo, a sali brakuje. W przypadku uzyskania środków na dofinansowanie z INTERREG to 
będą prowadzone rozmowy co do przeniesienia zabezpieczenia z Totalizatora na kolejną salę.
13.  W  dniu  dzisiejszym  odbył  się  konwent  powiatowy  szefów  jednostek  gdzie  były 

omawiane sprawy związane z koncepcją rozwoju kultury w powiecie i  te rzeczy będą 
pilotowane przez dyrektorów ośrodków kultury. I prosi o przedyskutowanie tej sprawy na 
Komisjach bo okazuje się, że jest potrzeba zakupienia laparoskopu dla szpitala. Jest to 
niezwykle  ważne  urządzenie  pozwalające  na  prawidłowe  diagnozowanie,  które  ma 
kosztować chyba 188 tys. zł. Miasto zakupiłoby go, a gmina na mocy porozumienia z 
miastem musiała by wpłacić 2 zł od mieszkańca czyli Nowogrodziec około 30 tys. zł. 
Oficjalnie zwróci się do Komisji celem opinii.

14. 30 czerwca 2005 r.  odbyło się zawieszenie wiechy na zakładzie BDN w Wykrotach z 
udziałem Wicewojewody Janika i wielu oficieli z całej Polski oraz z udziałem właścicieli 
firmy Państwa Bauer. 

Firma przykryta jest już dachem, 7 ha hal i pozostałe zabudowania (w sumie ok. 9 ha pod 
dachem). Swego czasu ukazała się w Faktach dziwaczna informacja, nie wiadomo skąd się 
ona  wzięła,  że  wstrzymano  prace  na  firmie  BDN,  a  jednocześnie  była  migawka z  placu 
budowy gdzie kręcili się pracownicy i były maszyny, trwała budowa. I z tego względu na 
zawieszeniu wiechy nie było Faktów czego sobie nie życzyli właściciele. 
15. Dużo pracy jest nad wnioskami. Trzeba chociaż raz przejść całą drogę aby zobaczyć na 

czym polega  przygotowanie  i  złożenie  wniosku.  Jest  to  niesamowicie  trudna  sprawa, 
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Urząd posiłkuje się Instytutem Samorządności i Rozwiązania i w tej chwili dwie osoby z 
Instytutu są w Urzędzie dokonują korekt i będzie musiał opuścić obrady i złożyć kilkaset 
podpisów na tych wnioskach, które dzisiaj pojadą z powrotem do Wrocławia.

16. Zajmowanie  się  sprawami  dotyczącymi  pozyskiwania  materiału  do  przebudowy dróg. 
Podpisywał pisma dotyczące budowy drogi w Wykrotach ul. Stawowa i w Gierałtowie 
„na kopaniu”. Myśli, że będzie to wykonane w miesiącu sierpniu. 

17. Ponadto poinformował, że SURMIN wpłacił 606 tys. zł zaległych podatków, a zwrócił się 
o  umorzenie  odsetek  i  musi  to  rozpatrzyć  zgodnie  z  ustawą  o  udzielaniu  pomocy 
publicznej. Maksymalnie może rozmawiać o kwocie nie przekraczającej równowartości 
100 tys. euro w okresie 3 lat. Ma nadzieję, że z odsetek jeszcze ok. 200 tys. pozostanie w 
gestii urzędu. Byłaby to niezła kwota ok. 800 tys., która zasiliłaby budżet. 

Radny Mariusz Zamorski  odniósł  się  do osoby Pana Zastępcy Burmistrza.  Pan Burmistrz 
powiedział, ze nie życzy sobie takich uwag, ale do tej pory nikt oficjalnie Pana Zastępcy nie 
przedstawił. Pan w tej chwili powiedział, że ma jakąś tam przeszłość, która odpowiadała temu 
stanowisku ale myśli, że warto by było przed sołtysami, przed mieszkańcami, nami radnymi 
powiedzieć  parę  słów  jaka  była  Pana  droga  kariery  bo  jedyny  w  tej  chwili  dostęp  do 
informacji  o Panu są niestety informacje prasowe. Nie wie dlaczego, ale są to informacje 
bardzo  niekorzystne  dla  Pana.  Żeby  to  uciąć  raz  na  zawsze  warto  by  było  w  tej  chwili 
zdementować, powiedzieć parę słów i myśli, ze będzie się lepiej współpracowało. 

Głos zabrał Burmistrz informując, że bardzo wiele osób, w tym dziennikarze posługują się 
utartym schematem, że nie ważne jest ...
W tym momencie mieszkańcy obecni  na sesji  poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie 
przerwali wypowiedź Burmistrza, który poinformował, że nie musi uczestniczyć w sesjach 
Rady, to nie jest jego obowiązek, może  ale nie musi. Jeżeli będą organizowane tego typu 
sesje,  gdzie  będą  zapraszani  mieszkańcy  aby  jego  obrażać  będzie  wychodził,  nie  będzie 
uczestniczył.
W dalszym ciągu mieszkańcy zakłócali spokój. Burmistrz zaczął opuszczać posiedzenie, a 
radny Mariusz Zamorski stwierdził, że sesja jest zwołana na wniosek Burmistrza i dlaczego 
Burmistrz  się  obraża,  taka  jest  Burmistrza  rola.  I  dlatego  prosi  o  przedstawienie  Pana 
Zastępcy, ewentualnie Pan Zastępca jeśli mógłby sam złożyć informację.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa poprosiła o spokój mieszkańców obecnych na sesji.
Dalsza część obrad bez obecności Burmistrza.

Głos  zabrał  Zastępca  Burmistrza  przedstawiając  swoją  osobę.  Nazywam  się  Tadeusz 
Kupczak,  50  lat,  żonaty.  Żona  jest  lekarzem rodzinnym w Leśnej.  Dwie  córki,  które  są 
studentkami. Jedna jest na biotechnologii na Uniwersytecie, druga  studiuje prawo socjalne. 
Posiada dwa fakultety Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Wrocławski Prawo Socjalne. 
Od początku byłem w tworzeniu samorządów. W 1990 roku zostałem Burmistrzem Gminy 
Leśna i przez 5 lat pełniłem obowiązki w tej gminie. I w latach następnej kadencji w latach 
1998 – 2002 byłem członkiem Zarządu Miasta Leśna. Również od 1999 roku uczestniczyłem 
w dalszym etapie tworzenia samorządności czyli szczebla powiatowego czyli w tworzeniu 
powiatu  samorządu  lubańskiego  i  przez  5  lat  (tworząc  od  zera)  tworzyłem  Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie. Odnośnie wniosków to jako Burmistrzowi Leśnej udało mi się 
pozyskać  wszystkie  środki  z  zewnątrz  jeżeli  chodzi  o  przejście  graniczne  Miłoszów  – 
Serbska, to jest  moje dziecko, które pozostawiłem w Leśnej docierając przez wiele lat  do 
różnych szczebli udało mi się otworzyć przejście graniczne w tym miejscu, które funkcjonuje 
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od wielu lat.  Również jako pierwszy Burmistrz udało mi się pozyskać środki z  funduszu 
PHARE w latach 90- tych na oczyszczalnie ścieków w gminie Leśna. 
Ponadto w powicie udało mi się pozyskać środki na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej.
Dodał,  że  dzisiejsza  sesja  jest  efektem  jego  działań.  Po  uzgodnieniach  z  Urzędem 
Marszałkowskim otworzyła  się  możliwość  w programie  INTERREG pozyskania  środków 
finansowych na salę gimnastyczną i 11 lipca br. musimy złożyć dokumenty. Zabrał się ostro 
do roboty ze wszystkimi pracownikami po godzinach i  w soboty.  Jest  wielka szansa i  tą 
szansę chce wykorzystać składając wniosek do programu INTERREG, który jest programem 
nawiązującym do współpracy transgranicznej. Będzie można otrzymać dotacje w  wysokości 
około 3 mln zł  tylko warunek jest  taki,  że  w poniedziałek do godz.  15:00 należy złożyć 
wszystkie  dokumenty  łącznie  z  dzisiejszymi  uchwałami,  dlatego  zależy  nam na  tym aby 
uchwały zostały przyjęte i dali szansę sobie samemu i naszej gminie Nowogrodziec abyśmy 
pozyskali darmowe pieniądze – dotacje w wysokości 3 mln. zł. 
Również ruszyłem z dość dużym impetem z następnym projektem, który ma być złożony 15 
lipca br. jest to program związany z odnową wsi. Po analizie wyszło tak żeby szybko zrobić 
to  szanse  mają  dwie  wsie  Milików  i  Wykroty.  Uruchomiono  wspólnie  z  sołtysami  i 
pracownikami wszystkie możliwości żeby zrobić i zrobimy. 
Podziwia  Sekretarza  i  pracowników,  wszyscy  są  oddani  pracy  i  trzy  projekty  robione  są 
razem. Jest to ogrom pracy i ogrom uzgodnień aby skompletować dokumenty. 
W  uzupełnieniu  poinformował,  że  wczoraj  rozmawiał  z  Panią  Prezes  Wojewódzkiego 
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Fundusz  jest  otwarty  na  pomoc  dla  gminy.  Otrzymał 
zapewnienia,  że gmina otrzyma dotację na kotłownię przy sali gimnastycznej po złożeniu jak 
najszybciej  wniosku.  Ponadto  poinformowała,  że  jest  otwarta  droga  jeżeli  chodzi  o 
oczyszczalnię ścieków w Nowogrodźcu.

Radna Genowefa Pilna pogratulowała samozadowolenia i takiej wizji jaka jest roztaczana ale 
co takiego wstrętnego jest w wodociągach w Gierałtowie? O tym nic się nie mówi.
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział,  że są możliwości ale musi być aktualny 
projekt i aktualne pozwolenie na budowę. Będzie można skorzystać z funduszu norweskiego 
jak również z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Również  chce  się  za  to  wziąć  i  sprawę  poprowadzić.  Tematy  wodociąg  Gierałtów,  sala 
gimnastyczna i  część kotłowni oraz oczyszczalnia ścieków były poruszone przez niego w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

Radna Genowefa Szpila zwróciła się do Z-cy Burmistrza z pytaniami odnośnie wypowiedzi 
Burmistrza, jaki będzie wykonany odcinek drogi gminnej za 1 mln zł w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej oraz dlaczego nie buduje się wodociągu dla Gierałtowa i nie rozmawia się z 
„Hydro  –  Tech”  o  zaciągnięcie  kredytu  tylko  w  Specjalnej  Strefie  Ekonomicznej? 
Mieszkańcom  Gierałtowa  naprawdę  brakuje  wody.  Ponadto  nic  nie  wiedzą  o  kredycie 
norweskim o którym Z-ca mówił i prosi o informację co by było szybciej żeby ten wodociąg 
w Gierałtowie budować.
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, ze pierwszej części nie zrozumiał. 
W związku z tym radna Genowefa Szpila o wypowiedź poprosiła Sekretarza GiM.
Głos zabrał  Sekretarz   GiM Józef Kata.  Jeśli  chodzi  o Walne Zebranie  Specjalnej  Strefy 
Ekonomicznej  z  udziałem  Burmistrza,  to  jak  Burmistrz  powiedział  chodzi  o  wykonanie 
nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych przez Strefę. Tam są prowadzone działania 
przez Zarząd Strefy gdzie wcześniej były ponoszone nakłady przez Strefę, drogi są wykonane 
w standardzie bez nawierzchni ścieralnych i teraz ma być kontynuowana robota polegająca na 
położenie dywaniku. Odnośnie wodociągu w Strefie – gmina posiada już projekt budowlany i 
pozwolenie na wodociąg (o długości 2,2 km),  koszt wodociągu jest  różnie  szacowany bo 
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różna firma podaje różne ceny. Rozbieżność cenowa jest od 600 tys. do 1 mln zł. Jeżeli byłby 
ogłaszany przetarg na roboty to ta cena będzie niższa niż 1 mln zł. Może było to niedokładnie 
powiedziane,  ale  rozmowy  polegały  na  tym,  jak  wykorzystać  Spółkę  „Hydro-Tech”  z 
udziałem finansowym banku aby mogła realizować te zadania, w tym również wodociąg do 
Strefy.  Myśli,  że  Burmistrz  w  przypływie  emocji  zapomniał  o  tych  sprawach  ale  w 
spotkaniach w których uczestniczył była o tym mowa. Ostatnie spotkanie z Prezesem Spółki 
„Hydro-Tech”  K.  Kuchmistrzem  dotyczyło  znalezienia  sposobu  włączenia  się  Spółki  w 
realizację budowy wodociągu i kanalizacji w gminie.

Radna  Henryka  Pilna  odniosła  się  do  wypowiedzi  Prezesa  Spółki  „Hydro-Tech”  K. 
Kuchmistrza na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na temat wodociągu 
do Strefy,  troszeczkę nam poddał wątpliwość co do zasadności budowania tego wodociągu 
mówiąc, że nie ma takiego zapotrzebowania na wodę w Strefie, a poza tym Bauer wierci 
sobie studnie. I jak Sekretarz do tego się ustosunkuje?
Sekretarz  GiM Józef Kata odpowiedział, że Prezes nie wie ile toczy się postępowań na temat 
wydania zezwoleń kolejnych inwestorów. Prezes opiera się na tym, jakie ma dzisiaj faktyczne 
zużycie.  Te informacje jakie  przekazuje wynikają  z  wiedzy jako Prezesa jaką działalność 
prowadzi zaś po stronie gminy i po stronie Specjalnej Strefy Ekonomicznej są prowadzone 
rozmowy  i  to  zapotrzebowanie  jest  kilkakrotnie  większe  niż  dzisiaj  tej  wody  dostarcza 
„Hydro-Tech”. W związku z tym trzeba planować rozwój bo już na koniec sierpnia będą 
potrzebne znacznie większe ilości i kiedy będzie brakować wody to kolejni inwestorzy nie 
będą decydować się na budowę zakładów. Rozmowy polegają na tym jak włączyć „Hydro-
Tech”  do  realizacji,  do  budowy wodociągów i  kanalizacji  poprzez  rozmowy,  które  mają 
spowodować znalezienie środków zewnętrznych. Gmina niech wykonuje pewne zadania, o 
którym jest mowa, ale dodatkowo Spółka niech równolegle z gminą prowadzi zadania. 

Radna Genowefa Szpila poinformowała,  że Spółka została powołana w zeszłej  kadencji  i 
miała służyć mieszkańcom do budowania wodociągów, a nie w Strefie.  Prezes Spółki  K. 
Kuchmistrz  na  posiedzeniu  Komisji  Budżetowej  (uczestniczyła  w  posiedzeniu  Komisji 
Budżetowej jako mieszkaniec, jako radna) powiedział,  że jak zaciągnie kredyt i wybuduje 
wodociąg  w  Strefie  i  nie  będzie  zapotrzebowania  to  on  podwyższy  cenę  za  wodę  i 
mieszkańcy za to zapłacą czyli  podłączeni wszyscy do wodociągu. Tym się Rada właśnie 
obawia, że znowu zgotujemy następną podwyżkę mieszkańcom, jest ciepło i później wodę. 
Nie będzie nas stać  brać tej wody i trzeba o tym mieszkańców poinformować. 
Sekretarz   GiM Józef  Kata  odpowiedział,  że  absolutnie  nie  ma  tu  mowy  o  podwyżce  i 
rozliczeniu kosztów na mieszkańców. Proszę w ten sposób nie interpretować bo po drodze 
jest  jeszcze Rada Miejska,  która musi wyrazić zgodę na stawki  i  jeżeli  nie będzie  takich 
dochodów żeby te stawki równoważyć to muszą być pieniądze, które wypełnią te różnice. 
Państwo nie  zapłacicie  więcej  albo ciut  więcej  i  w związku z  powyższym poprosił  o nie 
używanie  czy   nieprzekazywanie  takich  informacji  bo  po  pierwsze  Rada  nie  ma  jeszcze 
żadnych założeń, żadnych kalkulacji, które mówiłyby o tym, że w ogóle potrzeba podwyższyć 
cenę wody. Jak widać cena wody nie jest podwyższana od 2 lat i nie widzi na razie takiej 
sytuacji, a jeżeli będzie podwyżka wody to najpierw o tym będzie wiedziała Rada, bo Rada 
jest władna aby ustalić stawki za wodę. Jeżeli Rada zrezygnuje i odstąpi od podwyższenia 
stawek za wodę to dopiero wtedy może podwyższyć stawki  za wodę Spółka,  która wodę 
dostarcza. 

Radny Zbigniew Skwarek poinformował, że przy ostatniej podwyżce wody Rada nie miała 
nic do powiedzenia. Dlaczego? – dlatego, że wniosek poszedł do Burmistrza, u Burmistrza 
leżał  jakiś  okres  czasu  gdzie  sprawa  się  przedawniła  i  „Hydro-Tech”  mógł  sobie 
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automatycznie  nam wszystkim  podwyższyć  ceny  wody.  I  poprosił  aby  nie  mówić,  że  o 
wszystkim  decyduje  Rada  Miejska  bo  przy  ostatniej  podwyżce  Rada  Miejska  nie 
podejmowała żadnej uchwały, a ceny wody zostały podwyższone. 
Sekretarz  GiM Józef Kata odpowiedział, że Rada nie wzięła pod obrady tego tematu, terminy 
upłynęły i Prezes podwyższył stawki do poziomu zasadności. 
Radny Zbigniew Skwarek zadał pytanie, czy był wniosek Burmistrza?

Radna Genowefa Szpila poinformowała, że po raz kolejny przed Radą ukryto fakty i Rada nie 
miała na to wpływu.

Radny Mariusz Zamorski poinformował, że debatujemy już kilkanaście miesięcy nad dwoma 
pierwszymi wnioski oczyszczalnia ścieków i wodociąg w Gierałtowie. Z tego co wie składane 
były wnioski i te prace powinny być już zaawansowane, a dzisiaj Z-ca Burmistrza mówi, że 
na oczyszczalnię są szanse z ochrony środowiska, jeśli chodzi o wodociąg  to z funduszu 
norweskiego. Czy mamy rozumieć, że tamte wnioski zostały odrzucone?
Sekretarz   GiM  Józef  Kata  odpowiedział,  że  informował  na  wspólnym  posiedzeniu 
Przewodniczących  Komisji,  ze  te  wnioski  zostały  odrzucone  dlatego  starania  Burmistrza, 
Zastępcy Burmistrza i jego idą w kierunku znalezienie innego źródła finansowania bo to jest 
11 mln zł, a wiadomo jaki jest budżet gminy.
Radny Mariusz Zamorski stwierdził, że patrząc na to realnie i obiektywnie niech Pan powie, 
że my jako gmina Nowogrodziec mamy tak wielkiego pecha, że omijają nas te wszystkie 
dotacje.  Patrząc  na  miejscowości  gmin  sąsiednich  to  tam  praktycznie  jest  wszystko  na 
ukończeniu. My nie mamy nic, a to co mamy to mamy z potężnych kredytów i to w 90%. Czy 
to jest zwykła nieudolność przy składaniu i formułowaniu wniosków? Nie potrafi zrozumieć 
dlaczego nas  gminę Nowogrodziec rzeka pieniędzy, która  ma płynąć z UE cały czas  nas 
omija.
Głos zabrał Z-ca Burmistrza T. Kupczak. Był na spotkaniu u Marszałka UM we Wrocławiu i 
to  dotyczy  wszystkich  gmin.  Program SPORR jest  bardzo  trudnym programem,  który  w 
naszym województwie spotyka się z wielkimi oporami. Wszyscy burmistrzowie, wójtowie 
będący na spotkaniu zgłaszali wiele problemów związanych z tym programem. Program jest 
niespójny,  został  uruchomiony  jeszcze  wtedy  kiedy  nie  były  podpisane  z  UE  (2004  r.) 
wszystkie dyrektywy i procedury związane z uruchamianiem tych programów. Wygląda na 
to,  że  na bieżąco są wprowadzane dyrektywy UE. Niemniej  jednak ten program zaczyna 
funkcjonować. Trudno jest to wyjaśnić jeżeli chodzi o procedury ponieważ są one związane z 
bardzo skrupulatnymi procedurami UE i również  brak środków, które nie spłynęły na ten 
program w takiej ilości aby można było zrealizować wszystkie projekty w województwie. 
Niemniej  jednak  dają  nadzieję,  że  następne  lata  pozwolą  na  to  aby  większe  pieniądze 
wydatkować na nasze województwo. 

Radna Genowefa Szpila odniosła się dróg gminnych. Mówi się o budowie drogi gminnej w 
strefie, a nasze drogi gminne są w opłakanym stanie. Kilkakrotnie wnioskowała o budowę 
drogi  gminnej  w  Gościszowie  na  wysokości  Siembida  –  Wolak   chociaż  o  nawiezienie 
tłucznia. Dostała odpowiedź, że będzie to zrobione w maju, a już jest lipiec. Prosi o zajęcie 
się tą droga.
Przewodnicząca Rady Anna Rosa poprosiła radną G. Szpilę o złożenie wniosku w punkcie 
wolne wnioski i informacje.

Sekretarz  GiM  Józef  Kata  dodał,  aby  była  jasność  sprawy.  Burmistrz  był  na  Walny 
Zgromadzeniu  Spółki  Akcyjnej  Skarbu  Państwa  Kamiennogórska  Specjalna  Strefa 
Ekonomiczna i tamta Spółka podjęła decyzję o poniesieniu wydatków na drogi gminne w 
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Strefie. Obca Spółka buduje nasze drogi i ta Spółka nie może i nie zgodzi się nigdy żeby 
wykonywać  inne  drogi  gminne  poza  Strefą.  Dlatego  nam jest  to  na  rękę,  że  obca  firma 
wykłada własne pieniądze na budowę dróg w Strefie. 
Radna Genowefa Szpila poinformowała, że to rozumie ale chodzi o to, że później zostaną to 
nasze drogi i trzeba będzie je remontować i utrzymywać. Do tej pory cały czas się remontuje 
za gminne pieniądze drogi w Strefie, a nie remontuje się dróg na wsiach i stąd też te drogi tak 
fatalnie wyglądają. Mieszkańcy Gościszowa chcieli zbojkotować festyn aby ubrania robocze 
założył radny, radna, sołtys i wszyscy poszli remontować w sobotę i niedzielę drogi. To jest 
skandal. 

W tym momencie Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach.

Ad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał: 

6/1
Uchwała nr XXXIV/282/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 7 lipca 2005 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Na posiedzenie przybyła spóźniona radna Małgorzata Braszko (godz. 15:40).

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.
Radna  Maria Wojciechowska zwróciła się z pytaniem do Sekretarza GiM, czym uzasadni 
zmianę wskaźnika procentowego wymienionego w § 2? Ponadto zupełnie nowa treść jest § 6. 
Rozumie, że stypendia będą udzielane ze środków, które gmina otrzyma. W innej sytuacji z 
budżetu gminy należałoby dołożyć na potrzeby starających się  o  te  stypendia.  Więc  jeśli 
otrzymana  kwota  będzie  mała  to  wtedy  pierwszeństwo  mają  ci,  którzy  mają  najniższe 
dochody i inne okoliczności spowodowane w § 2.
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że zmiana wskaźnika procentowego wynika stąd, że 
została uściślona podstawa prawna i  kwota bazowa. Stawki nie  uległy realnym zmianom, 
natomiast wskaźniki procentowe są liczone od innej podstawy. 
Na realizację zasiłków szkolnych i stypendiów  Gmina Nowogrodziec ma przyznane środki z 
budżetu  państwa  w  kwocie  119.014  zł  i  zgodnie  z  ustawa  należy  stworzyć  rezerwę  na 
stypendia szkolne w wysokości 5%. Stypendia przyznawane są na wniosek złożony zgodnie z 
pomocniczymi  drukami w sytuacji tylko takiej kiedy uczeń zostanie dotknięty zdarzeniem 
losowym. 

Radny Mariusz Zamorski zwrócił uwagę po rak kolejny omawiając uchwały na zapis w § 2 
dotyczący braku płynności w przedziałach. 
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział,  że  jest  zasada rachunkowości,  która pozwala na 
zaokrąglanie. 
Radny Mariusz Zamorski poinformował, że w uchwale jest zapisane wprost „do 150 zł” i czy 
nie można tego zrobić płynnie?
Sekretarz GiM Józef Kata zaproponował autopoprawkę do projektu uchwały: „o dochodzie do 
150 zł na osobę, o dochodzie powyżej 150 zł do 230 zł na osobę, o dochodzie powyżej 230 zł 
do 316 zł na osobę”. 
W uzupełnieniu poinformował jak wygląda realizacja decyzji za I półrocze 2005 r. Ogólna 
liczba  złożonych  wniosków  w  gminie  854  szt.  Liczba  wniosków,  którym  przyznano 
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stypendium 203 szt. Wśród 203 wniosków przyznano stypendia uczniom bez problemów w 
ilości 89 szt.  i  z problemami 114 szt.  Co oznacza z problemami? – jest  to niesprawność, 
wielodzietność, kwestia alkoholizmu, narkomani itd. Pozostałe decyzje w przedziale od 151 
do 230 było 186 odmownych, od 231 do 316 było 179. Wnioski, które zostały złożone o 
dochodzie  na  członka  rodziny  powyżej  kwoty  316  zł  nie  uzyskały  świadczenia  i  takich 
wniosków było 92 szt. Nie uzupełnione wnioski czyli ktoś złożył wniosek został wezwany do 
uzupełniania  wniosku  i  nie  uzupełnił  wniosku w związku z  tym została  wydana  decyzja 
odmowna i takich decyzji było 104. Również były złożone wnioski przez rodziców, których 
dziecko się nie uczy (jest w przedszkolu albo wyszło poza granicę wiekową jaka podlega przy 
przyznawaniu świadczeń) było 37 takich decyzji lub pobiera inne stypendium – 49 decyzji. 
Podział środków finansowych wygląda następująco: środki przyznane na 2005 rok – 119.014 
zł, z tego 5% rezerwa tj. 5.950,70 zł na zasiłki szkolne (wypadki losowe). Na cały rok na 
stypendia pozostała kwota 113.063,30 zł. Jeżeli przyjmiemy 10 miesięcy to do dyspozycji na 
I półrocze jest 67.837,80 zł. Do 15 września br. będzie można składać powtórnie wnioski na 
rok  szkolny 2005/2006 czyli  od września  do czerwca.  Nie  wiadomo jeszcze jakie  środki 
gmina otrzyma w 2006 roku należy opierać się tylko na środkach jakie są przydzielone na 
2005 rok. Jest to kolejna ustawa, która została wprowadzona, a za ustawą nie przyszły do 
gminy pieniądze. Gminy bogate, które stać dołożyły środki własne i wypłaciły wszystkim, 
którzy  spełniają  warunki.  W  gminie  Nowogrodziec  jest  to  niemożliwe  po  prostu  kwota 
środków otrzymanych  nie  wystarczy  na  to  żeby  wypłacić  przynajmniej  po  jednym razie 
wszystkim chętnym.

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  zaproponowała  przegłosowanie  zgłoszonej  przez 
Sekretarza GiM autopoprawki: zmiana zapisu w § 2 ust. 1 pkt 2) o dochodzie powyżej 150 zł 
do 230 zł na osobę, pkt 3) o dochodzie powyżej 230 zł do 316 zł na osobę.
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” dokonaniem zmiany – 7, „przeciw” – 6, 
„wstrzymujących się” – 2. 

W związku z brakiem Przewodnicząca Rady Anna Rosa zamknęła dyskusję.  

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 14, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 1. 

6/2
Uchwała nr XXXIV/283/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 7 lipca 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.
Radny Robert Relich zwrócił się z następującymi pytaniami:
- czy kwota zapisana w § 1 jest prawidłowa, prosi o korektę,
- zapis  w § 3 „zostaną pokryte  z  dochodów własnych gminy” – rozumie,  że  będzie  to 

obciążać budżet gminy w kolejnych latach,
- w kontekście wodociągu w Gierałtowie, jeżeli wniosek został rozpatrzony negatywnie to 

dlaczego Burmistrz nie jest tak ... jak w tym przypadku przedkładając projekt zaciągnięcia 
kredytu obciążającego budżet bez środków zewnętrznych w sytuacji gdzie w Gierałtowie 
też jest ten kredyt niezbędny i konieczny.

Nawiązał do wypowiedzi Sekretarza GiM, który mówił o posiadaniu przez gminę projektów 
wodociągów do strefy. 
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Sekretarz  GiM  Józef  Kata  poinformował,  ...  rozwój  systemu  wodociągów  –  budowa 
wodociągu  w  Kierżnie  z  powiązaniem w  Czernej  polega  na  tym,  że  budując  ujęcia  dla 
wodociągu w Kierżnie w bardzo prosty sposób, bardzo krótkim odcinkiem nad rzeką Kwisą w 
rejonie dawnej stacji POM dokona się przepinki i w Czernej będzie lepszej jakości woda. 
Absolutnie to nie związku ze strefą. Jest to zupełnie wyodrębnione zadanie, które opiera się o 
ujęcie nad przepompownią nad Kwisą. 

Radny Robert Relich poinformował, że Gierałtów w ogóle nie ma wody, a Czerna ma wodę i 
może  wystarczy  mniejszym  kosztem  zastosować  system  oczyszczania  bez  ponoszenia 
nakładów. Dla mnie jest niezmiernie ważne jak i dla społeczności w Gierałtowie aby tak jak 
tu obciążamy budżet gminy rozpocząć taką inwestycję w takiej sytuacji gdzie wniosek został 
rozpatrzony negatywnie my nieuzyskamy tych środków w tym roku. 
Sekretarz  GiM Józef  Kata  poinformował,  że  w wyniku  analizy  dokonywanej  z  udziałem 
Spółki  „Hydro-Tech”  i  z  udziałem  specjalistów  zewnętrznych  uznano,  że  za  bardzo 
niewielkie pieniądze Czerna może mieć bardzo dobrej jakości wodę ze stacji uzdatniania z 
Parzyc.  Stacja uzdatniania  wody w Parzycach podaje  wodę do Parzyc,  Zebrzydowej  i  do 
Nowej wsi i na zasadzie podpięcia wodociągu Kierżna do tej stacji przepięcia Czernej spadają 
koszty utrzymania stacji w Czerne wówczas nie będzie trzeba stacji uzdatniania w Czernej. I 
to zredukuje koszty i poprawi funkcjonalność wodociągu oraz wyeliminowanie jednej stacji 
uzdatniania. Rezygnując z przepięcia Czernej nie zaoszczędzono by znaczących środków. To 
jest  kilkadziesiąt  tysięcy  złotych,  które  pozwoli  na  wyeliminowanie  i  odłączenie  stacji 
uzdatniania. 
Następnie  wypowiedział  się  odnośnie  determinacji  i  dalszych  działań  związanych  z 
Gierałtowem – zadania  Gierałtów nie  wykreśla  się  z  budżetu.  Jest  ono w dalszym ciągu 
widziane do realizacji w roku bieżącym i w latach następnych czego dowodem jest również 
Wieloletni  Plan  Inwestycyjny,  który  będzie  nowelizowany  i  w  którym  to  zadanie  jest 
umieszczone. Należy uporać się z pięcioma wnioskami do Urzędu Marszałkowskiego, a w 
kierunku Gierałtowa i oczyszczalni ścieków również podjęte zostały starania po otrzymanej 
informacji  mówiącej  o  tym,  że  dotacji  z  pierwszego  wniosku  urząd  nie  otrzyma.  O tym 
wspominała Z-ca Burmistrza, że takie spotkania i narady oraz działania już są podjęte. Jest to 
kwestia czasu, czy zaproponowane zostanie Radzie opracowanie projektu budowlanego aby 
umożliwić  w  ten  sposób  złożenie  wniosku  o  budowę  wodociągu  w  Gierałtowie  np.  do 
SPORR-u,  czy  zaproponowane  zostanie  Radzie  złożenie  wniosku  do  mechanizmu 
norweskiego, który pozwala uzyskanie środków na dokumentację. Jeżeli fundusz norweski 
przyzna  dotację  na  opracowanie  projektu  to  w  momencie  kiedy  ten  projekt  zostanie 
opracowany jest prawie pewne, że otrzymuje się pieniądze na budowę wodociągu. Będą dla 
Rady proponowane różne rozwiązania aby w dalszym ciągu wodociąg Gierałtów nie zszedł z 
tematu  zainteresowania  bo  wszystkim  na  tym  zależy  żeby  prace  w  takim  czy  w  innym 
wariancie postępowały. 

Radny Robert  Relich stwierdził,  że  potrzeby dla  społeczności  w Czernej  są  uzasadnione. 
Dodał,  że  szkoła w Czernej  jest  pełno funkcjonalną szkołą z  pełnym węzłem sanitarnym 
następnym elementem jest wodociąg, sala gimnastyczna, drogi – jest to godne, że potrafią 
zabiegać o swoje interesy i swoje potrzeby ale myśli, że powinniśmy się kierować interesem 
tych,  którzy  akurat  w  tym  przypadku  w  Gierałtowie  i  innych  miejscowościach  mają 
podstawowe potrzeby. 

Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że nie chce używać górnolotnych słów ale 
zrobi wszystko aby sprawę dopiąć. Dotarł do europejskiego mechanizmu inwestycyjnego z 
Norwegii ale jest jeszcze trzecie źródło Fundusz Ochrony Środowiska. Podczas rozmowy z 
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Panią z Funduszu Ochrony Środowiska to zadanie było jako trzecie priorytetowe zadanie i 
oferowano pomoc. Zrobi wszystko aby pomóc bo wie jaka jest  sytuacja w terenie,  był w 
szkole i w ośrodku zdrowia oraz rozmawiał z mieszkańcami Gierałtowa. 

Radny Robert Relich odpowiedział, że trzeba docenić cierpliwość mieszkańców Gierałtowa 
mając  na  uwadze  ujęcia  wody,  które  dostarczają  wodę  do  strefy.  Warto  wiedzieć,  że 
wszystkie  działania  Gminy  czy  Burmistrza  są  skoncentrowane  na  Specjalnej  Strefie 
Ekonomicznej,  z  której  mamy czerpać dochody.  Chciałby aby ludziom nie  robić  wody z 
mózgu to, ze Specjalna Strefa Ekonomiczna wykłada  1 mln zł na drogę to trzeba powiedzieć, 
że i z tego korzysta natomiast gmina rezygnuje z podatku od nieruchomości. Dzięki temu 
inwestor inwestuje w strefie bo korzysta ze zwolnień podatkowej, ma w tym interes, gdyby 
nie miał interesu to by nie budował zakładu. 

Radny  Mariusz  Zamorski  odniósł  się  do  wypowiedzi  odnośnie  trzech  możliwościach  na 
dofinansowanie inwestycji. Póki co nie wiemy ile dostaniemy i od kogokolwiek dostaniemy. 
Do tej  pory  tak  jest,  że  robione  są  projekty  i  składane.  Póki  co  nie  dostaliśmy żadnych 
pieniędzy  z  tej  słynnej  Unii  Europejskiej  ale  już  w  tym momencie  jeśli  jeszcze  nie  ma 
najmniejszych szans  na  te  pieniądze  już  bierzemy kredytu  1600 mln.  Jeśli  spojrzymy na 
tabelkę to tych kredytów na dzisiaj będzie ponad 10 mln. Pytanie, kto to udźwignie? Poza tym 
nie ma tutaj jeszcze przynajmniej kilku, a może kilkunastu bardzo potrzebnych rzeczy dla 
gminy jak choćby drogi, oświetlenie, szkoły, oczyszczalnia i takich różnych spraw. Póki co 
Burmistrz ma kilka rzeczy którymi może się pochwalić, jak choćby szkoła Czerna, szkoła 
Nowogrodziec, gimnazjum Nowogrodziec, ale są to wszystko pieniądze z kredytów i znowu 
bierzemy pieniądze. Kiedy nastanie ten moment, że nie będzie można tego udźwignąć i kto to 
kiedyś spłaci?

Sekretarz GiM Józef Kata poinformował, że każdym z tych projektów które składamy gmina 
musi zabezpieczyć udział  w środkach własnych i musi okazać na papierze, że jest zdolna 
daną  inwestycję  sfinansować  i  przeprowadzić.  Po  zakończeniu  tej  inwestycji  inwestycja 
zostaje  rozliczona  i  następuje  refundacja  środków.  Dzisiaj  podejmujemy decyzję,  że  stać 
gminę na wykonanie i jeśli będzie podpisana umowa to dopiero zacznie się roboty. Jeżeli tej 
umowy nie  będzie,  jeżeli  środki  się  wyczerpią  albo  nie  otrzymamy  z  funduszu  na  dane 
zadanie pieniędzy to kredyt możemy przeznaczyć, przekierować, zmienić w budżecie na inne 
zadania,  na  które  aktualnie  będzie  można  składać  wnioski.  Można  zauważyć  jak  często 
musimy majstrować w budżecie. Za tydzień będziemy zmuszeni prosić Radę o zwołanie Sesji 
bo  na  15  lipca  br.  składając  następne  wnioski  znowu  musimy  te  sprawy  poukładać.  W 
przeciwnym przypadku jeżeli tego nie dokonamy ocena formalna będzie negatywna. 

Głos zabrała radna Henryka Pilna. Wszystko się zgadza, szybko musimy coś zrobić, jakieś 
źródełka będą, coś tam będzie. Tylko, że  myśmy się spotkali w tamtym roku, w tej sali, o tym 
czasie, było to samo co jest dzisiaj. Szybko, pośpiech, wnioski, bo tam czekają, bo już trzeba 
wieźć, bo samochód jest prawie włączony. I co nam z tego wyszło? Okazuje się, że żaden 
wniosek  nie  przeszedł  ale  wydatkowano  na  wykonanie  dokumentacji  na  oczyszczalnię 
ścieków i wodociągi w Gierałtowie 127.000 zł z budżetu 2004 r., na opracowanie projektu I 
etapu wodociągu do strefy 22.570 zł, na Kierżno 22.570 zł, Milików – Gościszów 22.570 zł i 
już pieniądze poszły na to co w tamtym roku zostało złożone. I dzisiaj musimy się znowu 
spieszyć, a tamto jest nieważne.

Sekretarz GiM Józef Kata poinformował, że oczywiście w listopadzie 2004 składane były 
wnioski na budowę wodociągu w Milikowie Gościszowie i w Kierżnie i dopiero w czerwcu 
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2005  r.  otrzymaliśmy  informację   na  temat  oceny  wniosków.  To  nie  z  winy  Urzędu, 
Burmistrza czy kogokolwiek, tak opieszale są te wnioski rozpatrywane. Na wniosek, który był 
złożony 23  lipca  2004 r.  decyzja  przyszła  w maju  2005 r.  dlatego  należy  uzbroić  się  w 
cierpliwość. Drugi element podnoszony przez radną H. Pilną, że musimy pewne koszty na 
początek  ponieść  żeby  przygotować  wnioski,  przygotować  studium  wykonalności, 
specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót. Dzisiaj na salę sportową specyfikacja to 
jest stos dokumentów i kosztuje prawie 500 zł i wykonawca aby wziąć udział w przetargu 
musi  kupić  dokumenty.  Nie  ma  wyjścia  koszty  musimy  ponosić  na  wstępie   i  musimy 
ryzykować z tymi kosztami bo później te koszty mogą być doliczone do wniosku i z chwilą 
podpisania  umowy  na  refinansowanie  ze  środków  z  UE  –  Unia  zwraca  za  te  koszty 
opracowania projektu. 

Radna Henryka Pilna nawiązała do wczorajszej informacji w Faktach gdzie podano mistrzów 
inwestycji  Kobierzyce,  Warta Bolesławiecka (nasz powiat,  aż żal)  100% kanalizacji,  70% 
gazyfikacji o wodociągach zapomnieli.  Może rozmawiajmy z tymi wójtami, burmistrzami, 
którzy  sobie  po  prostu  sami  pomagają,  którzy  nie  muszą  sięgać  nie  wiadomo  gdzie  (na 
księżyc) po jakieś pieniądze,  wydawać pieniędzy, których nie mają. Są gminy mniejsze z 
mniejszymi budżetami może z nimi rozmawiajmy jak oni to robią. 

Radny Piotr Bober uzupełnił wypowiedź, podczas obecności Panów z Wrocławia była mowa, 
że zrobią te projekty a pieniądze dostaną jak my dostaniemy pieniądze. A tu się okazuje, że 
pieniądze poszły, a pieniędzy nie ma. 
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że nie wszystkie koszty zostały zapłacone. I jeśli 
mowa  o  firmie  z  Wrocławia,  która  przygotowuje  wnioski  nie  zostały  zapłacone  bo  nie 
zakończyła się jeszcze ocena formalna . W związku z tym, że jest możliwość wystąpienia we 
wniosku o zwrot tych kosztów później będziemy proponowali zmianę terminu o wygasaniu 
wydatków do końca sierpnia br. i w ten sposób chcemy dołożyć te koszty żebyśmy my nie 
musieli za nie płacić tylko były pokryte z UE. 

Radna Genowefa Szpila  odniosła  się  do wypowiedzi  Sekretarza.  Jestem drugą  kadencję  i 
faktycznie  to  się  majsterkuje  w  tym  budżecie.  W  ubiegłej  kadencji  Rada  podjęła  takie 
uchwały na budowę sali  gimnastycznej w Czernej gdzie miały przyjść środki z zewnątrz. 
Mieliśmy dać pieniędzy w kwocie tylko 200 tys. z budżetu gminy, podjęliśmy uchwałę o 
kredycie, później miał być zwrot pieniędzy i miały być przeznaczone na inne cele. Niestety, 
środki z zewnątrz nie przyszły, kredyt zaciągnięty, spłacany i takie to mamy majsterkowanie 
w budżecie. Boi się, że jeżeli podejmiemy dzisiaj decyzje o takim kredycie, jeżeli środków 
nie dostaniemy - nie damy rady ich spłacić z własnych dochodów gminy bo w tej chwili nam 
już brakuje pieniędzy. Tak jak Burmistrz mówi, już na koniec trzydziestego nam brakowało i 
podejmowaliśmy uchwałę o zaciągnięciu kredytu. Dobrze, że SURMIN – KAOLIN, który źle 
wypełnił deklarację to gmina ma 600 tys. ale te pieniądze już popłynęły. Jeżeli zaciągniemy 
następne kredyty, a nie otrzymamy środków z zewnątrz bo wnioski upadną to nie wiem, niech 
Skarbnik się wypowie czy jesteśmy w stanie później spłacać raty jeżeli nie przyjdą środki z 
zewnątrz. 
Sekretarz  GiM Józef  Kata  odpowiedział,  że  na  wodociąg  Milików i  Gościszów nie  będą 
zaciągane żadne kredyty do momentu podpisania umowy na finansowanie ze środków UE. 
Jeżeli taka umowa nie zostanie podpisana to te sprawy, o których dzisiaj rozmawiamy nie 
będą  już  aktualne.  Będziemy  musieli  wnioskować  po  inne  środki  z  innych  źródeł  i 
odpowiednio zmienić wszystkie nazwy i przekierować. Proszę nie patrzyć wprost,  że Rada 
podejmując uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania tak jakby podkreśla  i  jesteśmy 
zadłużeni – nie, to dopiero wówczas potrzeba kiedy my wiemy, że ta realizacja nastąpi.
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Radna Maria Wojciechowska zadała pytanie, czy to jest jeden z warunków do wniosku?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział twierdząco.

Radny Zbigniew Skwarek zadał pytanie, czy to samo dotyczy wodociągu Kierzno?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że to samo.

Radny Robert  Relich zwróciła się z pytaniem odnośnie przeznaczenie środków z budżetu 
wodociągu do strefy,  z  czego gmina zapłaci?  Według jego oceny i  znajomości  finansów 
„Hydro-Tech” nie ma zdolności spłaty. 
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że Spółka zakończyła rok obrotowy z zyskiem i w 
związku z tym nie ma sytuacji trudnej. Natomiast prognoza inwestycji musi się opierać na 
przyszłych dochodach czyli jest to kwestia analizy i zbudowania modelu, który pozwoli na 
wykonywanie. Wodociąg do strefy został zaprojektowany przez gminę i w tej chwili usilnie 
zabiega się w jakim systemie realizować ten wodociąg. Dlatego chcemy rozważyć możliwość 
budowy nawet przez firmy zewnętrzne. Jeżeli nie będzie innego wyjścia niech strefa buduje 
lub  jeszcze ktoś inny. 
Dodał,  że  w  budżecie  gminy  na  2005  r.  wprost  w  wykazie  zadań  inwestycyjnych  tego 
wodociągu nie ma. 

Radna Genowefa Szpila zwróciła się z pytaniem, jeżeli środki zostaną pozyskane czy Rada 
będzie miała wpływ na przeznaczenie środków z kredytu, które oczywiście, a  ... no właśnie 
(bo wrócą się środki i wtedy Rada powinna przeznaczyć).
Sekretarz GiM Józef Kata poinformował, że jest to zupełnie inna sytuacja i to należy wyjaśnić 
dlatego, że dzisiaj rozmawiamy o upoważnieniu do zaciągnięcia kredytu (my tego kredytu nie 
zaciągamy). Jeżeli będzie wniosek na Milików i Kierżno oceniony pozytywnie i Wojewoda 
podpisze z nami umowę to wówczas dopiero w wyniku przetargu okaże się jaka ostatecznie 
kwota  z  tego  kredytu  powinna  być  postawiona  do  dyspozycji   (to  wcale  nie  musi  być 
1.600.000 zł, może to być mniej). Po wykonaniu robót sprawy zostają rozliczone i następuje 
zwrot,  który  prawdopodobnie  nastąpi  w przyszłym roku.  I  co  do  tamtych środków Rada 
będzie miała wpływ na to. 
W uzupełnieniu Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak dodał, że uchwała jest potrzebna bez tego 
cały  wniosek,  który  jest  przygotowywany  nie  ma  sensu.  Do  kompletu  dokumentów  w 
związku  z  pozyskiwaniem  środków  w  ramach  zintegrowanego  programu  operacyjnego 
potrzebna jest uchwała Rady, jest to jakby pozwolenie aby uruchomić całą procedurę. Jutro 
ma myć to w komplecie. W programie SPOR-u wygląda to w ten sposób, że trzeba okazać, że 
tą inwestycję finansujemy i dopiero wtedy Wojewoda podpisuje z nami umowę dokument, 
który jest  w postaci umowy Wojewodą, jako przedstawicielem Rządu gwarantuje nam, że 
otrzymujemy 80% czy 75% (w zależności od działania) zwrotu. 
Rozumie zatroskanie radnej H. Pilnej ale mając to doświadczenie w składanych wnioskach to 
nie poszło na marne. Te projekty, które są zrobione i analizy one po prostu są gotowe. Mając 
te dokumenty możemy pójść wszędzie indziej i  rozmawiać o finansowaniu,  one otwierają 
nam drogę ponieważ mamy opracowania,  które są gotowe do tego żeby udać się w inne 
źródło. 

Radna Genowefa Szpila poinformowała,  że słyszy głosy sołtysów, że oni to rozumieją,  a 
Radni nie rozumieją. Radni zawiadomienia otrzymali wczoraj wieczorem, a zawsze dyskutują 
na  Komisjach  i  na  Komisjach  rozmowy  trwają  od  pierwszej  do  dwudziestej,  pytają, 
rozmawiają.  To  są  naprawdę  grube  pieniądze,  jeżeli  zaciągniemy  na  to  kredyt,  będzie 
refundowany, rozpiska jest do 2011 roku, następna kadencja będzie przychodzić i podpisywać 
tylko  listy  żeby było  z  czego  wypłacać.  Proszę  się  nie  obrażać,  bo  Rada  chce  wiedzieć 
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wszystko. Później się mówi, że radni nic nie robią bo faktycznie jeżeli podejmuje się takie 
decyzje i później nie ma pieniędzy na co inne.
Sołtys Gościszowa Janina Kuduk poinformowała, że jeżeli Rada nie podpisze to nie ruszy się 
z niczym, a co powie ludziom. Wczoraj i dzisiaj zebrała 200 podpisów i jak wróci to szkoda 
tej pracy.
Radna Genowefa Szpila stwierdziła, że te 200 podpisów (już od roku wiemy) od roku miało 
być zebrane. Dziwi się, ze to spadło na sołtysa za pięć dwunasta. 
W tej chwili Burmistrz bardzo dokładnie jasno powstał i powiedział, bo do tej pory tak i nie. 

Sekretarz  GiM Józef  Kata  poinformował,  że  w listopadzie  2004 r.  już  raz  były  zbierane 
podpisy, sołtys z Kierżna, ołtys z Gościszowa i inne osoby zbierały. W czerwcu otrzymane 
zostały zalecenia i jeszcze raz robi się to samo (czy nam się to podoba czy nie).  Kilku osób 
brakuje bo wyjechali i tym się martwimy jak potraktuje to Urząd Marszałkowski kiedy ktoś 
zmarł jest działka, a nie ma obejścia z wodociągiem. Po prostu starają się wypełnić wszystkie 
zalecenia  jakie  otrzymaliśmy  do  wniosku  i  każda  gmina  otrzymuje  takie  zalecenia.  Nie 
słyszał, żeby któraś z gmin złożyła wniosek i nie miała zalecenia bo to są dopiero pierwsze 
wnioski, które są składane. Pierwszy wniosek był składany w lipcu 2004 r. i  dużo więcej 
umiemy. Składamy i uzupełniamy kolejne wnioski, będzie coraz lepiej, ludzie się szkolą i 
będzie to coraz sprawniej szło.

Radny Mariusz Zamorski odniósł się do wypowiedzi Sekretarza GiM, że podjęcie przez Radę 
decyzji  nie  jest  zgodą  na  zaciągnięcie  kredytu.  Ta  uchwała  jest  niczym  innym  tylko 
upoważnieniem radnych dla Burmistrza i czy ta uchwała też musi być bo następna uchwała 
dotyczy zmian w budżecie. Tak zawsze było robione, że zmieniany był budżet wpisywano 
kwoty (w uwagach był zapis, że to jest z kredytu), a przed samym wzięciem kredytu była 
ekstra uchwała jak  w tej chwili. Ta uchwała jest jakby ten kredyt był brany jutro, pojutrze i 
już musi być podjęta.
Sekretarz GiM Józef Kata poinformował, że kredyt nie musi być podjęty w tej chwili. Ta 
uchwała  jest  potrzebna  żeby  można było o taki  kredyt  wystąpić.  Żeby ten  co  sprawdza 
wnioski widział, że Rada taką zgodę dała i w momencie kiedy będzie umowa podpisana i 
przystąpi się do realizacji tego zadania to Burmistrz będzie mógł zaciągnąć ten kredyt.

Radny Mariusz Zamorski zwrócił uwagę na pomyłki w tabeli, zupełnie o innych kwotach jest 
mowa. 
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że są to środki własne.

Radny Zbigniew Skwarek oznajmił, że stajemy dzisiaj przed bardzo trudnym zadaniem ale 
trzeba wziąć pod uwagę, że zarówno wodociąg Milików – Gościszów jak i wodociąg Kierżno 
jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i występujemy o środki zewnętrzne bo bez tego nie 
można pozyskać tych środków. Biorąc wszystko pod uwagę dajmy sobie szansę (oczywiście 
możemy rozliczać osoby przygotowujące czy Burmistrza w przypadku niepowodzenia) nie 
wystąpimy  to  się  nigdy  nie  przekonamy,  że  te  środki  w  ogóle  otrzymamy  i  myśli,  ze 
mieszkańcy tych miejscowości będą mieli do nas ogromny żal i  pretensje, że tego się nie 
zrobiło. Z drugiej strony jest oczywiście trudna sytuacja finansowa w gminie ale jeżeli środki 
nie otrzymamy na wszystkie zadania i jeżeli nie będzie możliwości zaczerpnięcia kredytu to 
nie weźmiemy tego kredytu i nie zrobimy któregoś zadania, a są to pierwsze  (z ubolewaniem 
w stronę Gierałtowa, że został wniosek odrzucony) ale jeżeli nie będziemy próbowali to nigdy 
się nie przekonamy czy dostaniemy. 
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Radna Genowefa Szpila stwierdziła, że pytań więcej już nie ma bo Z-ca Burmistrza bardzo 
dokładnie w kilku zdaniach wyjaśnił. Dodała, że tak od początku należało Radzie wyjaśnić.

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  poinformowała,  że  aby  podjąć  uchwałę  musi  być  za 
przyjęciem większość  ustawowego  składu  Rady  i  w  związku  z  brakiem pytań  zamknęła 
dyskusję. 

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 10, „przeciw” – 1, 
„wstrzymujących się” – 4. 

6/3
Uchwała nr XXXIV/284/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 7 lipca 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2005 rok.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.
Następnie poprosiła o wyjaśnienie zapisu w załączniku nr 1 mówiącego o załączniku nr 3.
Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz poinformowała, że załącznik nr 3 dotyczy zaciągnięcia 
długoterminowego  kredytu  na  zadania  inwestycyjne.  Po  konsultacji  z  Regionalną  Izbą 
Obrachunkową nie jest potrzebna powtórka tego samego załącznika do jednej uchwały. Po 
podjęciu uchwały na 1.600.000 zł zwiększa się dane środki i stad należy wykreślić zapis w 
załączniku nr 1 mówiącego o załączniku nr 3.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zwróciła się z zapytaniem, kto jest  za wykreśleniem w 
załączniku nr 1 ostatniego zdania o treści: „w załączniku nr 3 przedstawiono budżet gminy z 
uwzględnieniem przeznaczenia pokrycia niedoboru budżetowego”.
W głosowaniu  jawnym brało  udział  15  radnych,  „za”  wykreśleniem zapisu  w §  1  –  11, 
„przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 4. 

Radna Henryka Pilna poprosiła o uzasadnienie zmniejszenia wydatków o kwotę 541.868 zł.
Sekretarz GiM odpowiedział, że musimy wywijać  (nie w złym znaczeniu) tak budżetem aby 
zbilansowały się  procenty związane z obciążeniem gminy w kredyty w zakresie spłat.  W 
między  czasie  będziemy  pracować  nad  następnymi  projektami  dotyczącymi  Programu 
Odnowy Wsi i znowu musimy uchwałę przedstawić realnie takie zmiany w budżecie, które 
pokażą, że jesteśmy w stanie sfinansować udział gminy na dwóch projektach. 

Radny Robert Relich stwierdził, że zmniejszając wydatki budowa wodociągu w Gierałtowie 
tym samym zwiększamy wydatki w budżecie.  Nie wie czy w II półroczu pojawią się takie 
dochody, które pozwolą na zwiększenie wydatków. 
Skarbnik  GiM  Marianna  Ludkiewicz  wyjaśniła,  że  kredyt,  który  był  zapisany  w  roku 
ubiegłym nigdy nie był podjęty. Chodziło tylko o papierowe zapisanie i obciążenie budżetu. 
Radny Robert Relich  poinformował, że chciałby aby dzisiaj pojawił się projekt uchwały o 
kredyt inwestycyjny na zadanie inwestycyjne pn. budowa wodociągu w Gierałtowie i abyśmy 
nie zmniejszali wydatków. Prosi aby Burmistrz czy Rada podjęła taką uchwałę. Zwiększamy 
deficyt budżetowy i przystępujemy do realizacji zdania.
Skarbnik GiM odpowiedziała, że w rozliczeniu, które mamy w kwocie 5.112.210 zł to jest ten 
kredyt na Milików i Gierałtów. To jest to samo co podejmujemy na pozostałe zadnia, to jest 
tylko rozliczenie. Na dzień dzisiejszy nie podjęliśmy ani jednego, ani, drugiego, ani trzeciego, 
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ani  czwartego  kredytu.  My  zapewniamy  środki  i  chcemy  pokazać  bankom,  że  jesteśmy 
wypłacalni.  

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zwróciła się do radnego R. Relicha informując, że każdy z 
nas ma inicjatywę uchwałodawczą i poprosiła o przygotowanie projektu uchwały.

Radna  Henryka  Pilna  zwróciła  uwagę,  że  w  projekcie  budżetu  na  rok  2005  na  zadania 
oczyszczalnia  ścieków  Nowogrodziec  i  wodociąg  Gierałtów  pozostaje  kwota  (po 
zmniejszeniu 541.868 zł) 1.162.210 zł, po dodaniu na Milików – Gościszów miliona, a w 
budżecie jest 250.000 zł jest to 1.250.000 zł, Kierżno jest 100.000 zł w budżecie i 700.000 na 
wodociągi na Kierżno. Czy ta kwota zabezpieczy nam wszystkie wydatki na poszczególne 
inwestycje?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że na pozostałą różnicę uzyskaliśmy promesy czyli 
przed Urzędem Marszałkowskim legitymujemy się po podjęciu uchwały w tych kwotach z 
pokryciem  na  całe  zadanie.  Tak  jak  Z-ca  Burmistrza  mówił,  następuje  refundacja 
zaangażowanie  środków  własnych  i  one  do  nas  wracają  i  poprawiają  nam  poziom 
posiadanych środków. To jest takie koło zamknięte. 

Radna Genowefa Szpila dodała do wypowiedzi radnej H. Pilnej, że zadłużenie na dzień 30.06 
2005 r. 10.112.210 zł z  podjętą dzisiaj uchwałą. 
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że na papierze. 
Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz dodała, że to zadłużenie do końca roku się zmniejszy bo 
zostanie spłacone 440.000 zł.
Z- ca Burmistrza Tadeusz Kupczak zwrócił uwagę na to, że ta uchwała o której mowa jest 
spójna z poprzednią uchwałą jak została podjęta w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 
kredytu na zadania inwestycyjne. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Anna Rosa zamknęła dyskusję.

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 10, „przeciw” – 2, 
„wstrzymujących się” – 3. 

W tym momencie Przewodnicząca Rady Anna Rosa ogłosiła przerwę.

6/4
Uchwała nr XXXIV/285/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 7 lipca 2005 r.

w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  dla  Gminy  i  Miasta 
Nowogrodziec.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.
Sekretarz  GiM  Józef  Kata  zgłosił  wniosek  na  zasadzie  autopoprawki:  w  załączniku  do 
uchwały  w  tabeli  wierszu  nr  6  „Rozwój  systemu  wodociągów  –  budowa  wodociągu  w 
Kierznie z powiązaniem Czernej” (w wyniku dzisiejszych porannych konsultacji z Instytutem 
Zarządzania i Samorządności zwiększyć wydatki uwzględniając pewne poniesione koszty i 
zostanie to doliczone do wniosku i jest szansa odzyskania znaczącą część pieniędzy, które 
zostały  wydatkowane  na  przygotowanie  w  ubiegłym  roku)  w  kolumnie  „Przewidywany 
całkowity  koszt  zadań”  kwotę  „1.500.000”  zamienić  na  kwotę  „1.520.000”,  w  kolumnie 
„2006  przewidywane  wykonanie  –  środki  własne”  kwotę  „800.000”  zamienić  na  kwotę 
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„820.000”  i  w  kolumnie  „Ogółem  przewidywane  wykonanie  –  środki  własne”  kwotę 
„1.500.000” zamienić na kwotę „1.520.000”.
Poinformował również, że są zmiany dotyczące nazewnictwa (o co pytał również radny Zb. 
Skwarek). Jest to wszystko regulowane aby była pewna spójność z ogłoszonym przetargiem, 
z wnioskiem, z nazwą projektu budowlanego abyśmy wyeliminowali wszelkie rozbieżności.
Jak można zauważyć wodociąg Gierałtów nie jest wykluczany. Cały czas jest  w układzie 
inwestycji wieloletniej.

Radna Maria Wojciechowska zadała pytanie, jeśli wniosek budowy wodociągu w Gierałtowie 
został negatywnie oceniony czy te materiały można ponownie wykorzystać?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że jest taka możliwość ale nie w 100%. Część tej 
dokumentacji  zawsze będzie do wykorzystania przy ubieganiu się o następne wnioski.  W 
momencie finalizowania spraw związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków lub budową 
wodociągu w Gierałtowie znowu powrócimy do WPI i  będziemy go zmieniać,  będziemy 
odpowiednią nazwę wpisać i odpowiednie kwoty. 

Radna  Henryka  Pilna  poprosiła  o  wyjaśnienie  zapisanej  kwoty  „2006   przewidywane 
wykonanie – środki inne 116.250 zł” w wierszu nr 5.
Sekretarz  GiM  Józef  Kata  odpowiedział,  że  finansowanie  komputeryzacji  odbywa  się  w 
oparciu o środki jakie już posiadamy w budżecie  czyli nie zaciągamy żadnych kredytów i z 
dotacji w ramach  zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego. Ostatnio 
również były  korygowane zapisy bo był uzupełniany wniosek i dokonane zostały poprawki w 
nazewnictwie.  Czekamy na ostateczną ocenę tego wniosku. Są to inne środki,  które będą 
wynikały z realizacji i rozliczenia.
Dalej radna Henryka Pilna, czy ma rozumieć, że w pakiecie wniosków złożonych w ubiegłym 
roku tylko ten jeden przeszedł?
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  odpowiedział,  że  pozytywnie  został  zaopiniowany  i 
przeszedł do dalszej oceny.

Radny Mariusz Zamorski poinformował, że WPI zmieniamy tak często jak rękawiczki. 30 
marca były wprowadzone zmiany odnośnie Gierałtowa i oczyszczalni na wniosek na sesji i 
również nie mieli możliwości zapoznania się. 19 kwietnia został uchwalony nowy WPI ten, 
który w tej  chwili  zmieniamy była  to  sesja  nadzwyczajna  i  znowu było to  bardzo pilne. 
Dzisiaj mamy podobny przypadek. Porównując dzisiejsze tabelaryczne zestawienie WPI  a to 
co  obowiązuje  do  19  kwietnia  to  można  powiedzieć,  że  90%  tabeli  (kwotowo)  zostało 
zmienione.  Tabele  pozmieniały się  w ten sposób,  że gdzie  było inne (środki  z  zewnątrz) 
praktycznie poznikały te kwoty, a środki własne 100% inwestycji zarówno rok obecny jak i 
lata przyszłe. Dla radnego M. Zamorskiego ta tabela jest taką tabelą, że co by się nie wpisało 
to można podnieść rękę i chyba nic nikomu nie szkodzi. Jeżeli tak całe planowanie wygląda 
to nie dziwi się, że nic nie dostajemy. Odnośnie sali sportowej przy gimnazjum - cały czas 
były obietnice o środkach z Ministerstwa Edukacji narodowej i Sportu, Burmistrz jeździł do 
Pani  Łebackiej,  Burmistrz  obiecał  i  w  tej  chwili  nie  ma  już  słowa  MENiS  tylko  jest 
INTERREG. Czy ma rozumieć, że MENiS też nas odsunął od tych środków i nie mamy tam 
szans? 
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że pod każdy projekt muszą być spełnione wymogi 
formalne. Gdybyśmy zostawili  środki MENiS to będzie ograniczona możliwość uzyskania 
dotacji. Dlatego dla potrzeb do złożenia tylko tego wniosku wykreśliliśmy słowo MENiS. Bo 
jeżeli  zdarzyło  by  się  tak,  że  INTERREG nie  zakończy  się  pozytywnie,  zmienimy WPI 
wpiszemy MENiS i  w lutym przyszłego roku możemy ten wniosek  w normalnym trybie 
złożyć.  Dotacja  jest  zapisana  w  programie  budowy  bazy  sportowej  na  Dolnym  Śląsku 
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zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego tylko moment składania wniosku i 
podpisywania  umowy  jest  w  przyszłym  roku.  W  związku  z  tym  teraz  musimy  to  tak 
pozmieniać żeby w INTERREG nie zarzucono, że mamy inne środki, które powodują, że nie 
można  otrzymać  określonej  wysokości.  Zakładamy  pozytywnie,  że  otrzymamy  środki  z 
INTERREG-u to współczynnik udziału środków gminy w takim rozwiązaniu,  że gmina z 
kredytu i INTERREG jest bardziej korzystny bo ze środków MENiS nigdy nie otrzyma się 
takiej kwoty jak z INTERREG-u. Po prostu chcemy spróbować, chcemy sięgnąć po pieniądze 
gdzie w końcowy rozrachunku wydamy mniej na budowę sali środków własnych w postaci 
kredytu.  Natomiast  w  przypadku  MENiS-u  nie  otrzymamy  wymaganej  kwoty  żebyśmy 
zakończyli zadanie i będziemy musieli uzupełnić znowu z własnych środków z kredytu. To 
jest  właśnie taka kombinacja. Wszystkie wymogi formalne polegają ta tym aby w danym 
momencie  w  dniu  składania  wniosku  było  to  wszystko  zapisane.  Już  za  tydzień  będzie 
proponował z Burmistrzem korektę WPI bo trzeba wpisać dwa zadnia następne,  na które 
chcemy złożyć wnioski i też trzeba wpisać nazwę, tytuł, podać wartości kosztorysowe itp. i 
tak w kółko cały czas musimy to robić i pilnować aby formalne zapisy były w porządku.  

Radny Mariusz Zamorski oznajmił,  że rozumie wypowiedź Sekretarza GiM, ale z tym co 
powiedział  Burmistrz  kiedy był  na  sesji  widzi  zbieżność  bo  Sekretarz  mówi,  że  MENiS 
zamieniamy słowem INTERREG, jak się nie uda to do MENiS-a ,  w lutym czy w marcu coś 
innego ale Burmistrz (każdy to słyszał) dzisiaj powiedział, że we wrześniu przyszłego roku 
sala jest zakończona.
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że Burmistrz powiedział prawdę dlatego, że termin 
przetargu  na  zakończenie  sali  jest  na  koniec  września  przyszłego  roku.  To  jest  realnie 
nakreślony termin, o którym mówi Burmistrz. Jeżeli będzie finansowanie płynne to termin się 
nie zawali w innym przypadku wykonawca przerwie roboty i wtedy może być opóźnienie.
W uzupełnieniu Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak dodał, że usiłował dostać zapewnienie od 
MENiS-u o sfinansowaniu jednak procedura uzyskiwania środków polega na tym, że  oni 
dysponują  środkami  w  lutym,  w  marcu  i  wtedy  dopiero  można  uzyskać  umowę  na 
dofinansowanie  sali  gimnastycznej.  Nie  można  uzyskać  tego  na  piśmie,  że  jesteśmy 
rzeczywiście w rankingu gmin na wysokim miejscu na dofinansowanie w lutym 2006 r. 

Radna Małgorzata  Braszko  zadała  pytanie,  jeżeli  otrzymamy środki  z  INTERREG-u  czy 
możemy jeszcze wystąpić do MENiS-u o dofinansowanie?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział  twierdząco i  dodał,  że chce wykorzystać 
każdą szansę. 

Radny Mariusz Zamorski zadał pytanie, a jeżeli nie dostaniemy ani tu, ani tu. Burmistrza 
zapewnienie poszło, czy jest jakaś trzecia opcja – kredyt, coś innego aby na wrzesień 2006 
sala już stała. Pewności nie mamy żadnych bo takie są realia.
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że obracamy się cały czas w kręgu kilku instytucji 
finansowych do których zwracamy się o dofinansowanie. Jeżeli obejdziemy po wszystkich 
instytucjach  finansowych  i  nie  otrzymamy  wsparcia  to  pozostaje  zabezpieczenie  udziału 
własnego czyli dodatkowy kredyt i dokończenie robót. 

Przewodnicząca Rady zaproponowała przegłosowanie poprawki wniesionej przez Sekretarza 
GiM: w kolumnie „Przewidywany całkowity koszt zadań” kwotę „1.500.000” zamienić na 
kwotę „1.520.000”,  w kolumnie „2006 przewidywane wykonanie – środki własne” kwotę 
„800.000” zamienić na kwotę „820.000” i w kolumnie „Ogółem przewidywane wykonanie – 
środki własne” kwotę „1.500.000” zamienić na kwotę „1.520.000”.
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W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” wniesieniem poprawki – 11, „przeciw” 
– 0, „wstrzymujących się” – 4. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Anna Rosa zamknęła dyskusję.

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 10, „przeciw” – 1, 
„wstrzymujących się” – 4. 

6/5
Uchwała nr XXXIV/286/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 7 lipca 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/233/04 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 
grudnia 2004 r.  w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w 
Nowogrodźcu za 2005 r.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.
Radna  Maria  Wojciechowska  zadała  pytanie,  czy  jest  to  zmiana  planu  pracy  Komisji 
Rewizyjnej?
Przewodnicząca Rady Anna Rosa odpowiedziała, że tak na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Następnie  radna  Genowefa  Szpila  jako  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  przedstawiła 
powód. W miesiącu lutym nikt nie przybył na posiedzenie, kontrola się nie rozpoczęła. Pan 
Pańków chorował, a Pani Skarbnik miała prace związane z planowanym budżetem i do tej 
pory  nie  ma odpowiedzi  na  wnioski  Komisji  i  dlatego  wystąpiła  do  Rady o  wykreślenie 
tematu. Natomiast zarządzenia Burmistrza były za I półrocze, a Burmistrz był na urlopie , a 
więc analiza a kontrola na tym samym właściwie mogła polegać i Komisja przeanalizowała 
jak również złożyła wnioski.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Anna Rosa zamknęła dyskusję.

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 15, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0. 

6/6
Uchwała nr XXXIV/287/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 7 lipca 2005 r.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 10 , „przeciw” – 
0, „wstrzymujących się” – 5. 

6/7
Uchwała nr XXXIV/288/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 7 lipca 2005 r.
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w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/226/04 Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu z dnia 26 
listopada  2004  r.  w  sprawie  przyjęcia  Planu  Rozwoju  Lokalnego  dla  Gminy  i  Miasta 
Nowogrodziec.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.
Sekretarz GiM Józef Kata poinformował, że konsekwentnie autopoprawka była zgłoszona do 
WPI w związku z powyższym, że WPI jest powtórzony poprosił o uwzględnienie również w 
wierszu 4 wymianę kwot czyli: w kolumnie „Przewidywany całkowity koszt zadań” kwotę 
„1.500.000” zamienić na kwotę „1.520.000”, w kolumnie „2006 przewidywane wykonanie – 
środki  własne”  kwotę  „800.000”  zamienić  na  kwotę  „820.000”  i  w  kolumnie  „Ogółem 
przewidywane  wykonanie  –  środki  własne”  kwotę  „1.500.000”  zamienić  na  kwotę 
„1.520.000”.

Radna Małgorzata Braszko zgłosiła poprawkę w tytule tabeli, jest „Plan finansowy na lata 
2004 – 2006”, a powinno być: „Plan finansowy na lata 2004 – 2007”.

W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  15  radnych,  „za”  autopoprawką  zgłoszoną  przez 
Sekretarza GiM – 12 , „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 3. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Anna Rosa zamknęła dyskusję.

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 10 , „przeciw” – 
0, „wstrzymujących się” – 5. 

Głos zabrał Sekretarz GiM Józef Kata dziękując za podjecie uchwał,  które otwierają drogę do 
aktualizacji złożonych wniosków i otwierają drogę do starania się o środki z zewnątrz.
Dotychczasowa praca  czyli  sprawy związane  z  przygotowaniem i  poniesionymi  kosztami 
byłyby zaprzepaszczone. 

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Genowefa Szpila zwróciła się z zapytaniem odnośnie drogi powiatowej, czy gmina 
powinna zapewnić środki w budżecie do budowy dróg powiatowych?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że drogi powiatowe są zadaniem zarządu 
powiatowego i ich obowiązkiem jest zabezpieczenie środków na wszystkie drogi w gminie. 

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa rozszerzyła  pytanie  radnej  G.  Szpili  i  poprosiła  o 
wyjaśnienie budowy chodników i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych.
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział,  że  to  samo. Wszystkie  prace w obrębie 
takie jak koszenie, chodniki,  sprzątanie itp. to zadanie powiatu. Gmina jeżeli tylko będzie 
bardzo chciała ma prawo dofinansować na zasadzie porozumienia, umowy i wtedy gmina ma 
prawo  dołożyć  do  dróg.  Dodał,  że  rozmawiał  ze  Starostą  na  temat  wszystkich  dróg 
powiatowych na terenie gminy. Chce uruchomić radnych powiatowych aby stworzyć nacisk 
na Starostę Bolesławieckiego. Tłumaczą się tym, że mają najważniejszą sprawę czyli szpital. 

Radna Genowefa Szpila dodała, że w ubiegłym roku Starosta obiecywał, że wykona chodnik 
w Gościszowie i nic nie mówił, że chce środki z naszego budżetu. W tej chwili jakby zdanie 
zmienił  mówiąc,  że  gmina nie  dokłada środków, a  o  ile  mi wiadomo nie  jest  to  zadanie 
własne gminy jest to zadanie własne powiatu. Wykręcanie się w tej chwili w inną stronę jest 
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buntowaniem  kogoś  w  przeciwko  Burmistrzowi.  Burmistrz  nie  ma  takiego  obowiązku 
zapewniać przy formułowaniu budżetu zapewnienia środków dla powiatu. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zadała pytanie, co z wnioskiem złożonym w ubiegłym roku 
przez  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w 
Nowogrodźcu K. Łapota o przekazanie 14 tys. zł na remont przychodni przy szpitalu.
Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz odpowiedziała, że planowane jest przeznaczenie 14 tys. 
zł, a może więcej. Na dzień dzisiejszy za pośrednictwem Urzędu mogą zakupić materiały i 
wykonać pewne prace do kwoty 14 tys. zł.

Radna Henryka Pilna poinformowała, że swego czasu do Komisji Budżetowej wpłynęły dwa 
pisma odnośnie tego o czym Przewodnicząca mówiła ale również w sprawie wydatkowania 
kwot  ośrodka  zdrowie  w  Zebrzydowej  i  Wykrotach.  W Zebrzydowej  chodzi  o  zalecenia 
Sanepidu  na  uzupełnienie  glazury  i  wymiana  wykładziny.  Natomiast  w  Wykrotach  jest 
więcej. Jedna z Komisji była zdania aby to Dyrektor SPZOZ wydał środki na powyższe i 
wykonała zadania.
Przewodnicząca Rady Anna Rosa dodała, że Komisja Budżetowa zaopiniowała negatywnie 
wnioskując aby Dyrektor wykonał taki remont we własnym zakresie i z własnych środków i 
zadała pytanie, czy z budżetu gminy poszły środki na powyższy cel?
Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz odpowiedziała przecząco.
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak poinformował o spotkaniu z Dyrektorem Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej M. Krzywdzińskim i Dyrektorem Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej K. Łapotem podczas którego omówiono 
możliwości pozyskania środków na wyposażenie. Możliwość składnia wniosków jest do 5 
sierpnia  br.  Od Dyrektora Krzywdzińskiego usłyszał opinię  odnośnie Ośrodka Zdrowia w 
Zebrzydowej – obecny budynek przeznaczyć na mieszkania dla lekarzy i budowa nowego 
obiektu.

Radna Małgorzata Braszko poinformowała, że jest tym wszystkim przerażona. Gmina tylko 
inwestuje w nowe obiekty. Miasto wygląda jak wygląda, jest zaniedbane wszyscy to widzą i 
wszyscy o tym mówią, chodniki na poszczególnych wsiach nic nie możemy zrobić. Został 
opracowany program restrukturyzacji szkół i nic się w tym kierunku nie robi. Tych pieniędzy 
nam  w  budżecie  nie  przybywa  tylko  posiłkujemy  się  kredytami.  Uważa,  że  o  budowie 
nowych  ośrodków  zdrowia  na  razie  zapomnijmy,  mamy  w  Nowogrodźcu  jeden  dobrze 
wyposażony ośrodek zdrowia i pilnujmy tego aby ten ośrodek dalej istniał. Wstrzymać się z 
budową ośrodków, a przeprowadzić remonty. 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak poinformował, że decyzje jeszcze nie zapadły odnośnie 
budowy obiektów, są to tylko rozmowy.

Radny  Robert  Relich zwrócił  się  do  Z-cy  Burmistrza  i  zaproponował  rozmowę  ze 
Skarbnikiem na temat budżetu na 2005 rok i zamiary na możliwości przełożyć. 

Radna  Genowefa  Szpila  w  związku  z  pismem  skierowanym  do  Starosty  Powiatu 
Bolesławieckiego RB-DM-5540-7/05 z dnia 22.06.2005 r. w sprawie środków finansowych z 
programu INTERREG III A wnioskuje o umieszczenie zadania „remont drogi powiatowej w 
Gościszowie. Z takim wnioskiem również wystąpiła Komisja Rewizyjna.

Radna  Elżbieta  Kata  w  związku  z  pismem  skierowanym  do  Starosty  Powiatu 
Bolesławieckiego RB-DM-5540-7/05 z dnia 22.06.2005 r. w sprawie środków finansowych z 
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programu  INTERREG  III  A  wnioskuje  o  umieszczenie  zadania  „budowa  chodnika  przy 
drodze powiatowej w Wykrotach. 

Radny  Józef  Walęga  w  związku  z  pismem  skierowanym  do  Starosty  Powiatu 
Bolesławieckiego RB-DM-5540-7/05 z dnia 22.06.2005 r. sprawie środków finansowych z 
programu INTERREG III A wnioskuje umieszczenie zadania „remont drogi relacji Czerna – 
Gierałtów.

Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa poinformowała, że nie ma odpowiedzi i przypomniała że 
odpowiedzi na zapytania radnych składa się w terminie 14 dni od dnia złożenia.

Radny Zbigniew Skwarek poinformował, że na ostatniej sesji zadał trzy pytania i to bardzo 
ważne dotyczące przede wszystkim znaczących podwyżek ciepła i na pewno ja i mieszkańcy 
powinni wiedzieć jak to się wszystko toczy. Statut § 41 pkt 3 mówi, że „jeśli bezpośrednia 
odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 
dni”. Nie zostały dochowane terminy, został złamany Statut w tak bardzo ważnej sprawie 
dotyczącej  przede  wszystkim  finansowo  mieszkańców.  Wnosił  również  o  uzupełnienie 
interpelacji, która była niezadawalająca i też ta interpelacja nie została uzupełniona. 

Ad. 9. Wolne wnioski i informacje.

Sekretarz GiM Józef Kata poinformował, że podjął decyzję pomocy pogorzelcom w Zabłociu. 
Ze względu na  zagrożenie  bezpieczeństwa tych ludzi  na  pogorzelisku  została  skierowana 
fadroma żeby usunąć zagrożenie (zwisające stropy), bo ci państwo nie chcą opuścić swojej 
posesji oni tam chcą być, oni mieszkają i mają barokowóz. Wie, że już podjęli trud budowy 
domu. Będziemy przekazywali środki na prace sprzętu, będzie to około 2.500 zł. 

Radna Henryka Pilna zwróciła uwagę na obecność w tej rodzinie dwoje niepołnosprawnych 
osób, czy jakąś szczególną opieką można objąć te osoby?
Sekretarz  GiM  Józef  Kata poinformował,  że  proponowano  przekwaterowanie  ale 
odpowiedziano, że absolutnie nie. Pracownik opieki przeprowadził wywiad , pomoc została 
udzielona ale  to jest wybór tej rodziny. W przeciwnym razie urząd znalazłby lokum.

Radna Genowefa Szpila  ponownie  wnioskuje  o  remont  drogi  w Górnym Gościszowie  na 
wysokości P. Siembida – P. Wolak. Wniosek zgłaszała ponownie na każdej komisji,  sesji i 
otrzymała odpowiedź na piśmie, że do końca maja br. droga będzie zrobiona.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa nawiązała do wypowiedzi radnej M. Braszko  nie jest tak, 
że  nic  się  robi  z  protokołu  Komisji  Doraźnej  w  sprawie  restrukturyzacji  szkół,  nie  ma 
odpowiedzi na zadane zapytanie również odnośnie szkoły w Milikowie ponieważ dzieci mają 
być od 1 września br. przeniesione do szkoły w Nowogrodźcu, a zerówki do przedszkola. 
Czeka z niecierpliwością na odpowiedź i jako rodzic swoje dziecko odprowadzi do szkoły w 
Milikowie. 

Radny  Robert  Relich wypowiedział  się  na  temat  finansów  i  możliwości  funkcjonowania 
oświaty. Trzeba mieć świadomość taką, że jeżeli Burmistrz podejmuje decyzje zarządzeniami 
bez  podstawy  prawnej  łamie  prawo.  Próby  podejmowania  działań  i  protokół  Komisji 
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Doraźnej,  który  nie  objawił  się  w  uchwale  Rady  jest  bezprawne.  Nie  wie  na  czyją 
odpowiedzialność i na podstawie jakich kompetencji Burmistrz podejmie decyzję.
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że to nie Burmistrz tylko Dyrektor Szkoły.
Radna Małgorzata Braszko poinformowała, że rodzice sami przenieśli dzieci i sami podjęli 
decyzje.
Przewodnicząca Rady Anna Rosa zwróciła uwagę radnej M. Braszko aby nie  opowiadała 
bzdur  na  forum  Rady  ponieważ  posiada  listy,  na  których  rodzice  jasno  i  wyraźnie  się 
podpisali kto dobrowolnie przenosi, a kto nie przenosi. 

Radny Robert Relich nawiązał do podjętej uchwały w sprawie szkoły w Milikowie i o ile 
pamięta to w uchwale nie podjęto decyzji o likwidacji szkoły w Milikowie tylko utworzono 
filię. 
Po namyśle dodał,  że  faktycznie  taka  uchwała  w sprawie  likwidacji  szkoły w Milikowie 
została podjęta i w uzasadnieniu do uchwały przedstawionym przez Burmistrza miała zostać z 
dniem  1  września  utworzona  Filia  w  Milikowie  ale  do  dnia  dzisiejszego  Burmistrz  nie 
przedstawił projektu uchwały.

Za zgodą Przewodniczącej Rady radny Zbigniew Mitera opuścił posiedzenie (18:10).

Przewodnicząca Rady Anna Rosa pyta, na jakiej podstawie w statucie szkoły znalazł się zapis 
mówiący i Filii Szkoły Podstawowej w Milikowie. Również na jakiej podstawie na budynku 
szkoły widniała tablica Filia Szkoły w Milikowie Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu im. 
B. Chrobrego. Zgłosiła wniosek aby Komisja Rewizyjna ... czy ma plan pracy na sierpień?
Radna Genowefa Szpila poinformowała, że ma temat: „Kontrola wydatkowania środków na 
promocję gminy za I półrocze 2005 r.” i stwierdziła, że można do tego dołożyć.
Przewodnicząca Rady Anna Rosa stwierdziła, że nie będzie mieszać i nie zgłasza wniosku 
przekaże to tylko na Komisję Oświaty i Spraw Społecznych podczas której Sekretarz GiM 
omówi sprawę.

Radna Genowefa Szpila poinformowała,  że na Komisję Rewizyjną wpłynęło pismo, które 
zostało wysłane do Starosty Powiatu Bolesławieckiego (wykonanie chodnika w ciągu drogi 
powiatowej Nowogrodziec – Tomisław, przy ulicy Młyńskiej)  i uważa, ze Rada powinna być 
zapoznana z tym pismem. 
Przewodnicząca Rady Anna Rosa poinformowała, że sprawę hasłowo przedstawiła w swojej 
informacji  o  podjętych  działaniach  w  okresie  międzysesyjnym.  Nikt  nie  pytał  i  dlatego 
sprawy  nie  rozszerzała.  Następnie  poprosiła  o  odczytanie  powyższego  pisma  przez 
Wiceprzewodniczącego Rady Mariusza Zamorskiego.

Radna Genowefa Szpila zadała pytanie, dlaczego teraz wystąpiono z takim wnioskiem i o ten 
chodnik? Są ważniejsze odcinki. 
Radny Robert Relich zadał pytanie czy planowana jest likwidacja Szkoły w Parzycach?
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak poinformował,  że  trudno na  takie  pytanie  odpowiadać 
poważnie. Nie były takie przesłanki powyższego pisma. Odcinek jest bardzo niebezpieczny. 
Były pod uwagę względy bezpieczeństwa.

Głos zabrał Sołtys wsi Godzieszów Mieczysław Superson. Przysłuchuje się wszystkim i czy 
ktoś  jechał  drogą  nr  4  z  Bolesławca  do  Zgorzelca  widział  jedną  wioskę,  która  nie  ma 
chodnika. Proszę powiedzieć, która to jest wioska. Czy zdajecie sobie sprawę, że Godzieszów 
leży przy drodze nr 4 gdzie ani w Gościszowie, ani w Nowogrodźcu, ani w żadnej wiosce nie 
przejeżdża  tyle  samochodów  co  tam.  Jestem  już  drugą  kadencję  sołtysem,  nie  będę  się 
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powtarzał, jesteście ludźmi poważnymi, jeździcie i widzicie i czy to należy pokazać, że tam 
jest tak duże zagrożenie. Przecież tam nie ma chodnika, ludzie płaczą piszą petycje i słyszą, 
ze będzie robiona autostrada. Gdzie autostrada, a gdzie droga nr 4. 

Mieszkanka  Nowogrodźca  Pani  Irena  Smereczyńska zgłosiła  prośbę  do  Sekretarza,  może 
wytłumaczy  co  mają  dalej  robić  mieszkańcy  jeżeli  chodzi  o  ciepło.  Nie  chce  Sekretarza 
obrażać, bo jest bardzo obrażalski (jeżeli pyta to Sekretarz odpowiada, że go obraża) ale pyta 
konkretnie co lokatorzy bloku mają robić. Od 1.07. 2002 do 30.06.2003 miała prawie 400 zł 
do płacenia, od 1.07.2003 do 30.06.2004 r. ma 800 zł do płacenia. Pyta się co podrożało przez 
rok, że ma 100% więcej zapłacić i wszyscy tak mają. Ile zużyło się tego ciepła skoro w domu 
jest zimno. Od 1.07.2002 do 30.06.2003 kwota za centralne ogrzewanie wynosi 3.061 zł przy 
metrażu mieszkania 43 m2. Za 2.400 zł można ogrzać dom o pow. ponad 200m2. Czeka na ta 
odpowiedź bo nie wie co dalej ma robić.

Mieszkaniec Nowogrodźca Pan Józef Piekarz poinformował, że w ubiegłym roku mieszkańcy 
zadawali pytania, mieli prośby o rozpatrzenie tych spraw. Chciałby się dowiedzieć czy w 
ogóle jest to zaprotokołowane? Bo żadnej odpowiedzi do dnia dzisiejszego nie mają. Dostali 
jedynie dwa razy podwyżkę za centralne ogrzewanie i jedną podwyżkę za wodę. 
Wy jesteście uszczęśliwieni, że tak tu pięknie jest,  a mieszkańców lekceważycie. Czy my 
podatków nie płacimy, czy my nie jesteśmy mieszkańcami? Wy nas traktujecie jak głupków, 
a kim Wy jesteście do jasnej cholery. Książę Burmistrz wyszedł, obraził się na telewizje, na 
prasę a  może  Wy wyjdziecie  do  cholery bo  się  obrazicie  na mieszkańców.   Róbcie  coś, 
weszliście z mafią w kontakt, zrobiliście to centralne za grube miliony, nie chce Was obrażać 
ale  kasa  poszła  na  lewo  i  teraz  ludzie  mają  za  to  płacić.  Kiedyś  nabuntujemy  ludzi  i 
przyjdziemy  wszyscy  z  taczkami  i  po  kolei  wszyscy  wylecicie.  Jak  Boga  kocham  jak 
będziecie tak dalej robić.

Głos zabrał mieszkaniec Nowogrodźca Pan Wiktor Pilny. Zauważył co Burmistrz potrafi i jak 
się  zachował.  To  Burmistrz  ma  rozmawiać  z  ludźmi,  a  on  się  zdenerwował,  że  myśmy 
przyszliśmy.  Składam  wniosek  aby  wziąć  Burmistrza  do  odpowiedzialności,  jak  on  się 
zachował. 

Sołtys wsi Wykrot Jan Glina zwróciła się z zapytaniem odnośnie pozyskiwania tłucznia, czy 
są już czynione starania pozyskania tłucznia na drogi w Wykrotach?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział,  że będzie brane w drugim etapie ze względu na 
odległość.

Ad. 10. Przewodnicząca Rady Miejskiej  Anna Rosa stwierdziła,  że porządek obrad został 
wyczerpany i o godzinie 18:20 zamknęła XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
 
        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

       Jolanta Janeczko                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

         podinspektor                                                                    Anna Rosa
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