
Protokół nr XXXVIII/05
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytej w dniach 15 września i 07 października 2005 r.  
w sali konferencyjnej

Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa o godzinie 15:40 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.
Nieobecny radny Robert Relich.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Lista obecności gości zaproszonych 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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu na zadania 
inwestycyjne,

2) w sprawie  wprowadzenia  zmian  w budżecie  gminy i  miasta  Nowogrodziec  na 
2005 rok,

3) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomość 
(na kwotę 259 583,84 zł).

4. Zakończenie obrad.

Jednocześnie  zwróciła  się  do  Z-cy  Burmistrza  o  wyrażenie  zgody  na  wprowadzenie  do 
porządku obrad pkt 3 o treści: „Wnioski i interpelacje radnych”.
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  wyraził  zgodę  na  wprowadzenie  punktu  „Wnioski  i 
interpelacje radnych”.

W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” wprowadzeniem zmiany do porządku 
obrad – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 
 Następnie Przewodnicząca Rady Anna Rosa odczytała porządek po wniesionej zmianie:

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Wnioski i interpelacje radnych.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu na zadania 
inwestycyjne,

2) w sprawie  wprowadzenia  zmian w budżecie  gminy i  miasta  Nowogrodziec  na 
2005 rok,

3) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomość 
(na kwotę 259 583,84 zł).

5. Zakończenie obrad.



Ad. 3. Wnioski i interpelacje radnych
Radna Henryka Pilna poinformowała,  że  nic  nie  wiadomo o dodatkowych materiałach,  o 
które  wnioskowała  Rada  na  poprzedniej  części  Sesji.  W  otrzymanych  materiałach  nie 
otrzymali do domu, dzisiaj nie ma i co dalej?
Przewodnicząca  Rady Anna Rosa  odpowiedziała,  że  wpłynęło  pismo Prezesa  Zarządu T. 
Iwanowskiego, który pisze:  „niniejszym informuję, że w dniu 9 września 2005 r. Burmistrz  
Nowogrodźca  złożył  wniosek  o  zwołanie  Nadzwyczajnego  Zgromadzenia  Wspólników  i  
powzięcia  uchwały  w  sprawie  rozwiązania  Termoel  Sp.  z  o.o.  w  Nowogrodźcu  przez  
ogłoszenie jej upadłości. Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane na dzień 26 września 
2005 r.”. Uważa, że jest to częściowa odpowiedź na pytanie radnej H. Pilnej. 
Prezes Tadeusz Iwanowski potwierdził termin spotkania, który jest terminem ustawowym i 
można go zastosować. 
Dalej  Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  zapoznała  z  pismem  Prezesa  Spółdzielni 
Mieszkaniowej 750-lecia odnośnie ewentualnego przejęcia kotłowni. 

Radny Zbigniew Skwarek przedstawił Radzie i mieszkańcom propozycję zajęcia stanowiska 
w  sprawie,  która  jest  bardzo  ważna.  Chciałby  aby  Rada  odczytane  stanowisko 
przeanalizowała i ewentualnie zaakceptowała w formie głosowania:

„W związku z aktualną sytuacją w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w ciepło Rada  
Miejska w Nowogrodźcu przyjmuje następujące stanowisko.
Spółka  Termoel  została  powołana  dla  zapewnienia  dostaw  ciepła  dla  mieszkańców.  
Powołanie  spółki  oraz  budowa  nowych  kotłowni  poprzedzone  było  gruntowną  analizą  i  
audytem co do możliwości przeprowadzenia zmian w tym zakresie, bez ponoszenia kosztów z  
budżetu  gminy  z  jednocześnie  niewielkim  obciążeniem  odbiorców  (podwyżki  o  stopień  
inflacji).  Większościowy udział  gminy  w Spółce  Termoel  gwarantować miał  kontrolę  nad  
produkcją i dystrybucją ciepła. Tak przygotowaną propozycję przez fachowców ds. inwestycji  
w gminie Zarząd Gminy przedłożył Radzie poprzedniej kadencji, która zaakceptowała zmiany  
w takiej formie.
W okresie 5 lat od przyjętych zmian sytuacja przedstawia się następująco:
- następują okresowe przerwy w dostawie ciepła dla mieszkańców,
- wystąpił gwałtowny wzrost cen dostarczanego ciepła (70%),
- wysokie ceny ciepła powodują zmniejszony jego odbiór i stopniowe odcinanie się od tak  

kosztownego dostawcy,
- brak płynności finansowej Spółki Termoel doprowadził do zerwania umowy na dostawę  

ciepła przez największego odbiorcę Spółdzielnię Mieszkaniową im. 750-lecia,
- działania zmierzające do poprawy sytuacji przedstawiane są Radzie w ostatniej chwili,  

tuż przed sezonem grzewczym, gdy sytuacja jest prawie beznadziejna.
Powyższa sytuacja jest efektem:
- mylnej diagnozy co do możliwości przeprowadzenia zmian w zakresie dostaw ciepła w  

zaproponowanej formie,
- braku nadzoru właścicielskiego ze strony Burmistrza nad Spółką Termoel,
- brak szybkich działań restrukturyzacyjnych w momencie przynoszenia strat przez Spółką 

Termoel,
- ukrywanie  przed  Radą trudnej  sytuacji  w  zakresie  dostaw ciepła  i  nabrzmiewających  

kłopotów finansowych spółki,
- braku  jasnego  i  kompleksowego  rozwiązania  narastających  problemów  związanych  z  

dostarczaniem ciepła,
- długi i zobowiązanie Spółki Termoel są w dużej mierze wynikiem:
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• wysokich kosztów egzekucyjnych i komorniczych (ok. 140 000 zł),
• zużycie  dwukrotnie  wyższego  paliwa  jakim  jest  olej  opałowy  w  okresie  odcięcia  

dostaw gazu,
- wysokie ceny ciepła spowodowały zagrożenie bytu wielu rodzin, niepokoje społeczne i  

brak zaufania do władzy”.
 
Po  odczytaniu  w/w stanowiska  radna  Henryka  Pilna  dodała,  że  w  stanowisku  Rady  jest 
wytknięte, że brak nadzoru właścicielskiego ze strony Burmistrza jest również nie tylko nad 
spółką ale w momencie kiedy trzeba o tym problemem rozmawiać. Burmistrza w dalszym 
ciągu nie ma, na żadną sesję nie przyszedł i Rada dopominała się przybycia Burmistrza, po 
raz któryś się  spotykamy. Burmistrz pisze,  że Rada Miejska nie podjęła na jego wniosek 
rozstrzygnięć  pozwalających  rozpocząć  procedury  wykupu  urządzeń  i  wyboru  operatora. 
Rada chce rozmawiać z Burmistrzem bo tylko on jest władny w tej sprawie, a jego w dalszym 
ciągu nie ma. Wszystko co jest napisane w odczytanym stanowisku Rady jest prawdą i można 
byłoby jeszcze bardzo wiele dodać.

Przewodnicząca  Rady  poddała  pod  głosowanie  odczytane  przez  radnego  Zb.  Skwarka 
oświadczenie Rady.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  14  radnych,  „za”  przyjęciem  oświadczenia  –  11, 
„przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 3. 

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  zgłosiła  wniosek  o  wykoszenie  pobocza  przy  drodze 
powiatowej w Milikowie przy posesji nr 145 a oraz naprzeciw posesji nr 181 i 181 a.

Sołtys Maria Turek poprosiła o przegląd wszystkich dróg w gminie i wykoszenie poboczy.

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  zgłosiła  wniosek  o  naprawę  dachu  na  byłej  szkole  w 
Milikowie.

Ad. 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał: 

4/1
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zaciągnięcie  długoterminowego  kredytu  na  zadania 
inwestycyjne.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.
Radny Piotr  Bober  zadał  pytanie,  ile  gminę  będzie  kosztowała  inwestycja  w związku ze 
Spółką  Termoel?  O  ile  było  wiadomo,  jeżeli  gmina  wybudowałaby  tą  inwestycję  to  w 
milionie by się zmieściła.
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  poprosił  o  sformułowanie  zapytania  na  piśmie  to 
odpowiedź zostanie udzielona.

Radna  Henryka  Pilna  zadała  pytanie,  skąd  się  wzięła  kwota  1  100  000  zł,  która  ma 
zabezpieczyć wykup urządzeń? Na jakiej podstawie są dokonane wyliczenia?
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  odpowiedział,  że  zwróciliśmy  się  do  Bankowego 
Funduszu Leasingowego w Łodzi, który na to pytanie odpowiedział w sposób następujący: 
„...w odpowiedzi na Państwa pismo informuje,  że  kwoty wykupu przedmiotów leasingu w 
użytkowanie na podstawie umów leasingu przez Komunalne Przedsiębiorstwo Ciepłownicze 
Termoel z siedzibą w Nowogrodźcu przy ul. Asnyka 46 wynoszą na miesiąc wrzesień 2005 r.  
równowartość  213  022  euro  netto.  Do  wskazanej  powyżej  kwoty  wykupu  należy  dodać 
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wszystkie zafakturowane i nie zapłacone przez korzystającego wpłaty leasingowe oraz odsetki  
za  zwłokę  zapłaci  aktualne  na  dzień  ewentualnej  realizacji  wspomnianej  powyżej  opcji  
wykupu”.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zadała pytanie, dlaczego jest już ujęta kwota 1 100 000  w 
załączniku do projektu uchwały w planowanych kwotach do spłaty w rubryce zadłużenie na 
30 czerwiec 2005 r., a mając dzisiaj 15 września 2005 r.?
Skarbnik  GiM  Marianna  Ludkiewicz  odpowiedziała,  aby  przygotować  projekt  uchwały 
chciała przedstawić jakie jest zadłużenie już na 30 czerwca 2005 r. i aby było to czytelne. 
Gdyby  nie  zostało  to  ujęte  nie  mogłaby  być  przerwa  do  września  i  aby  te  kwoty  były 
porównywalne do sprawozdania jakie zostało przedłożone Radzie. 

Radna Henryka Pilna zadała pytanie, z jakich działów podatkowych czy innych upatrujecie 
dochód dla gminy aby można było spłacać kredyt? Z czego wzrośnie dochód bo z podatków 
na pewno nie wiele. Na wspólnym posiedzeniu mówiono Radzie, że gmina może zaciągnąć 
kredyt dużo większy i wytrzyma to, ale należy zdać sobie sprawę z tego, że dochody gminy są 
dochodami  nie  tylko  z  podatku  i  opłat,  jest  subwencja  i  jest  dotacja,  a  to  zabiera  60% 
dochodów, a 40%  to dochód z podatków i opłat. Więc może jest jeszcze coś co przyniesie 
gminie dochód, o czym Rada nie wie i się upiera.
Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz odpowiedziała, że budżet jest zaplanowany na 22 mln, 
w tym jest subwencja i zadania zlecone ale nasze dochody własne to jest 7 mln i tym trzeba 
dysponować. Jeżeli zaczniemy realizować wszystkie te zadania i spłaty kredytów to trzeba 
wstrzymać pozostałe wydatki bieżące. 
Dalej radna Henryka Pilna zadała pytanie, które to wydatki bieżące można by było odsunąć i 
pominąć?
Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz odpowiedziała, że np. przestaniemy remontować drogi.

Radna Henryka Pilna zadała pytanie, czy coś ze strefy wyciągniemy? Do tej pory dajemy na 
infrastrukturę. 
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  odpowiedział,  że  perspektywa  wyciągnięcia  ze  strefy 
ekonomicznej jest bardzo duża. Myśleć należy o szerokim aspekcie korzyści ze strefy i myśli, 
że w najbliższym czasie  zostanie  dokonana sprzedaż gruntów dla  2  –  3  firm i  będzie  to 
poważny zastrzyk. To co się dzieje w specjalnej strefie ekonomicznej rokuje na bardzo duże 
możliwości wyciagnięcia korzyści. Przykładem jest drukarnia, która zatrudnia i rozwija swoją 
budowę codziennie potrzebuje około 400 obiadów. Napędza różnego rodzaju rzeczy, które 
powodują, że dochody mieszkańców będą większe i stąd podatki od osób fizycznych będą 
również wzrastały.  Również  będzie  duże zapotrzebowanie na mieszkania (wiemy,  że Pan 
Laudani będzie zainteresowany wybudowaniem domu mieszkalnego ponieważ ożenił się z 
Polką i chce być blisko firmy CM-3). 

Radny Mariusz Zamorski poinformował Z-cę Burmistrza, że w tej kadencji  są 3 lata i od 
początku słowa Burmistrza były takie same. Trzy lata mija i nic nie zostało sprzedane, a to o 
czym  Z-ca  mówi  sprzedaż  obiadów  czy  budowa  domu  to  są  grosze.  Rada  oczekuje 
konkretów, to co przyniesie gminie poważne pieniądze. 

Radna Genowefa Szpila dodała, że to nie jest 3 lata ale w kadencji 1998 – 2002 przez całe 
cztery lata też była planowana sprzedaż majątku i były ujmowane grunty ze strefy i zawsze 
kończyły się zerem. Komisja Rewizyjna rok rocznie ma sprzedaż majątku gminy i jeżeli w 
ubiegłym roku nie zostałaby wykupiona ziemia pod autostradę to gmina nie miałaby żadnych 
dochodów. Odnośnie gruntów w strefie, jedynie co gmina robi to daje je pod zastaw. 

4



Radna Małgorzata  Braszko  zadała  pytanie,  czy  wstępnie  została  wybrana  firma,  która  w 
sezonie grzewczym zajmie się dostawą ciepła? Rada w dalszym ciągu nie ma pewności, że 
zaciągnięty kredyt na wykup urządzeń i, że te urządzenia nie zostaną oddane w dzierżawę 
Spółce.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa w uzupełnieniu, rozmawialiśmy o przejęciu przez ZGKiM 
urządzeń grzewczych i co w tej sprawie, czy jest przygotowywana uchwała w sprawie zmiany 
statutu ZGKiM?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że jeżeli będzie krok w stronę wykupu to 
wspólnie tą sprawę przeanalizujemy, a jeżeli nie - to będzie inny wariant.

Radna  Henryka  Pilna  zwróciła  się  do  Przewodniczącej  Rady  o  odczytanie  wniosków  z 
ostatniej sesji.
Przewodnicząca Rady Anna Rosa poinformowała o przedstawionych wnioskach.
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że wniosek jest jakby realizowany. Projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomości 
jest  jakby  otwarciem drogi  do  rozmowy  z  największym wierzycielem  jakim  jest  Zakład 
Gazowniczy, który warunkuje negocjacje i rozmowy na temat uruchomienia otwarcia gazu. 
Te  rozmowy  muszą  mieć  następny  krok  w  postaci  przedstawienia  zabezpieczenia  i  to 
zabezpieczenie musi gwarantować dalszą spłatę wierzytelności dla Zakładu Gazowniczego.
Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  zadała  pytanie  odnośnie  projektu  uchwały  w  sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomości, dlaczego jest to dalej 
hipoteka  dla  Termoel  skoro  ze  strony  Rady  wychodzą  propozycje  aby  przejął  to  zakład 
budżetowy jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 
Radca Prawny Konstanty Szczepanik odpowiedział,  że literalne brzmienie tego zapisu § 1 
uchwały  –  rozumie,  że  te  umowy były  realizowane  i  wierzytelność  posiada  Dolnośląska 
Spółka Gazownictwa wobec Komunalnego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego Termoel. Zapis 
określa zabezpieczenie na określoną wierzytelność. 
Przewodnicząca Rady Anna Rosa stwierdziła, że to przeczy z wypowiedzią Z-cy Burmistrza. 

Radna Henryka Pilna zadała pytanie, kto będzie operatorem kotłowni, czy w dalszym ciągu 
Termoel?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że należy doprowadzić do stanu prawnego 
wszystkie rzeczy, które będą się toczyć i trudno powiedzieć czy będziemy w stanie to zrobić 
akurat w tej chwili, a jeżeli rzeczywiście będzie to ZGKiM to pójdziemy w tym kierunku. 

Dalej radna Henryka Pilna poinformowała, że na dzisiaj zaciągamy kredyt i nie wiemy komu 
zostanie przekazanie pałeczki dalszego zaopatrzenia w ciepło mieszkańców.   Od wspólnego 
posiedzenia  Komisji  Rada  napierała  poprzez  części  sesji  żeby  była  to  Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 750-lecia albo był ZGKiM, a nie Termoel i nic w tym kierunku nie zostało 
zrobione. To co mówi Prezes Iwanowski nie ma żadnej mocy prawnej to jest  tak jakbym 
powiedziała, że trzy baby rządzą gminą, a to jest nieprawda, gminą rządzi Burmistrz, który 
wykonuje uchwały Rady i ma uprawnienia szersze bo co nie wchodzi w kompetencje Rady to 
nie  musi  się  Rady  pytać.  Dalej  oświadcza,  że  nie  ma  żadnych  informacji:  kto  będzie 
operatorem,  w jakim czasie  i  gdzie  będą czynione starania  o  zaciągnięcie  kredytu,  ile  to 
będzie trwało żeby to się nie okazało, że Rada przez swoje wstrzymywanie się od podjęcia 
decyzji doprowadziła do tego, że „patrzcie mieszkańcy jacy oni są, to oni ponoszą winę”. W 
piśmie skierowanym do Przewodniczącego Rady Burmistrz zaznacza „dalsze działania będą 
skutkowały jeszcze większymi kosztami” i Rada o tym wie tylko Rada nie da pozwolenia na 
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robienie takich rzeczy, od 2003 roku ciągle Rada monituje, stawia wnioski, dopomina i staje 
w obronie  mieszkańców i  dalej  jest  nieszczęsny  Termoel,  który  generuje  tylko  straty  bo 
inaczej nie może. Później zadała pytanie, jak to się dzieje, że Spółka Termoel nie ma kotłów, 
nie ma oleju, nie ma niczego, a pracuje - kto ich finansuje?
Prezes Tadeusz Iwanowski odpowiedział, że są tak zwane opłaty stałe za moc zamówioną, 
które są wpłacane na rachunek Spółki i one pozwalają na bieżące funkcjonowanie.

Potem radna Henryka Pilna zadała pytanie, w którym dniu bank leasingowy poinformował 
Prezesa Spółki, że do kotłów nie ma już prawa?
Prezes Tadeusz Iwanowski odpowiedział, że w sierpniu nastąpiło wypowiedzenie umowy i 
wezwanie do dostarczenia urządzeń do Łodzi.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zadała pytanie, kiedy Spółdzielnia Mieszkaniowa 750-lecia 
rozwiązała umowę?
Prezes Tadeusz Iwanowski odpowiedział, że 1 sierpnia 2005 r. 
Dalej Przewodnicząca Rady Anna Rosa zadała pytanie, a kiedy SPZOZ w Nowogrodźcu?
Prezes Tadeusz Iwanowski odpowiedział, że w ostatnich dniach.

Radna Genowefa Szpila zadała pytanie, kto płaci Spółce jeżeli umowy zostały zerwane?
Prezes  Tadeusz  Iwanowski  odpowiedział,  że  płaci  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i 
Mieszkaniowej. 

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  zadała  pytanie,  czy  ciepła  woda  jest  dostarczana  do 
zasobów komunalnych?
Prezes  Tadeusz  Iwanowski  odpowiedział,  że  nie.  Wielokrotnie  ZGKiM był  wyzwany  do 
uregulowania zaległości. 

Radny Ludwik Gałka poruszył sprawę zaciągnięcia kredytu i ogłoszenia upadłości zadając 
pytanie, po zaciągnięciu kredytu czy musi być ogłoszona upadłość?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak wyjaśnił, że kredyt spowoduje to, że urządzenia staną się 
własnością gminy i będzie można nimi dysponować. Upadłość jest drugą sprawą niezależną 
od wykupu.

Radna  Henryka  Pilna   poinformowała,  że  w  programie  restrukturyzacji  złożonym  przez 
Prezesa Spółki jest zapis mówiący o tym, że Spółka dalej by miała kotły w dzierżawie i za 
dzierżawę nie będzie płaciła do momentu zlikwidowania długu. W związku z tym, czy to nie 
będzie tak, że Spółka będzie się likwidować za te pieniądze i ta dzierżawa nie będzie płacona 
do końca procesu likwidacji.
 Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak wyjaśnił, że z ostatniej sesji wniosek dotyczył ogłoszenia 
upadłości więc Burmistrz poszedł tą drogą, którą Rada zaproponowała i złożył wniosek. I w 
tym kierunku ta sprawa będzie się toczyć. Nie widzi innych możliwości aby dementować czy 
zmieniać decyzje Burmistrza.
Przewodnicząca Rady Anna Rosa poinformowała,  że  Rada ma obawę,  że po wykupieniu 
urządzeń tymi urządzeniami będzie zarządzał Termoel.

Radny Zbigniew Skwarek zadał pytanie, jaka jest propozycja rozwiązania problemu bardzo 
wysokich  rozliczeń  i  bardzo  wysokich  cen  ciepła,  które  aktualnie  mają  odbiorcy  w 
Nowogrodźcu.  Wiąże  się  to  z  tym,  że  utrzymywanie  tak  wysokich  cen  ciepła  będzie 
powodowało  odejście  wspólnot  mieszkaniowych  od  dostawcy.  Radni  złożyli  na  piśmie 
propozycje odnośnie możliwości rozwiązania tego problemu i  uważa, że rozwiązanie tego 

6



problemu powinno iść równolegle z ewentualnym wykupem tych urządzeń (bo nie może to 
być zawieszone w powietrzu) i z tego powodu mieszkańcy przychodzą na sesje i oczekują 
rozwiązania tego problemu.
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odnośnie zmniejszenia kosztów – jest to możliwe tylko po 
przejęciu  kotłowni  co  na  poprzedniej  sesji  było  rozważane.  Gdyby  Zakład  Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej dostał urządzenia jest możliwe -  rozliczyć zaliczki 2002/2004 i 
rozłożyć w sposób inny, obniżyć poziom ciepła do 30% i zrobić mechanizm restrukturyzacji z 
nadpłatą  w  sezonie  grzewczym  2005/2006.  Oczywiście  wymagałoby  to  uzgodnień  ze 
wszystkimi  odbiorcami ale  jest  to  manewr,  który  można przeprowadzić  i  byłoby dobrym 
akcentem obniżenie cen po wykupie urządzeń. W chwili obecnej nie może tego jasno i prosto 
przedstawić  ale  może  na  piśmie  przedstawić  kierunki  tego  rodzaju  działań 
restrukturyzacyjnych.
Radny  Zbigniew  Skwarek  poinformował,  że  podobną  propozycję  przedstawili  radni 
(ponieważ  nie  było  żadnej  propozycji  ze  strony  Burmistrza),  która  została  rozważona  w 
sposób ogólny i nie ma żadnych konkretów, a przede wszystkim ważne są konkrety bo ludzie 
chcą wiedzieć na czym stoją. Zaproponowanie takiego sposobu poprzez odejście od wysokich 
cen  i  zrestrukturyzowanie  dużych  naliczeń  wydaje  się  być  bardzo  ważne  w  kontekście 
podjęcia tej uchwały.

Radna Genowefa  Szpila  poinformowała,  że  od  ponad  miesiąca  spotkania  rady  i  wspólne 
posiedzenia komisji są w sprawie ciepła i co chwile są zwoływane sesje. W związku z tym 
zadała  pytanie,  czy  podjęto  jakiekolwiek  rozmowy  z  firmą  Clima  Heat,  która  również 
przedstawiła propozycje? Nic się nie mówi o tym, czy ta firma grzałaby taniej, czy przejęłaby 
piece i czy podawałaby ciepło w sezonie grzewczym 2005/2006. Natomiast ciągle się mówi o 
kredycie, którego ciężko będzie spłacić i żadna wieś nie będzie miała wyremontowanej drogi 
nie mówiąc już o innych potrzebach. 
Następnie  zwróciła  się  z  pytaniem do  Skarbnika,  czy  będzie  gminę  stać  na  zaciągnięcie 
kredytu na wodociąg w Gierałtowie, który jest też obiecany na I kwartał przyszłego roku?
Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz odpowiedziała, że zadanie nie będzie wykonane w ciągu 
jednego roku ze względu na wysokie koszty i należałoby robić to zadanie etapami. 

Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odniósł się do wypowiedzi radnej G. Szpili informując, że 
cały  czas  były  i  są  prowadzone  rozmowy  z  firmą  Clima  Heat.  Również  na  wspólnym 
posiedzeniu Komisji zostało to wyartykułowane, że firma Clima Heat nie chciała wykupić i 
nie chce wykupić, nie chce zaangażować się kapitałowo tylko chce przejąć leasing. 
Ponadto  dodał,  że  jest  uchwała  z  wczorajszego  dnia  Marszałka  Województwa 
Dolnośląskiego, że gmina otrzymała 1 094 000 zł dotacji na wodociąg Kierżno i Czerna oraz 
2 000 000 zł dotacji na wodociąg Milików i Gościszów. 

Radna  Małgorzata  Braszko  uważa,  że  większość  radnych  chce  mieć  zabezpieczenie,  że 
zaciągamy kredyt, oddajemy urządzenia ale nie firmie Termoel. Na dzień dzisiejszy rada nie 
ma  takiego  zapewnienia  bo  dopiero  na  dzień  26  września  br.  jest  zwołane  zebranie 
wspólników  i  nie  jest  pewna,  że  na  tym  spotkaniu  padnie  decyzja  o  likwidacji  Spółki. 
Ewentualnie  można  wprowadzić  poprawki  do  uchwały  aby  Rada  miała  zapewnienie,  że 
urządzenia nie  zostaną oddane w dzierżawę firmie Teromel.  Uważa,  że propozycja  firmy 
Clima Heat jest dobrym rozwiązaniem bo budżet gminy nie jest obciążany żadnym kredytem i 
tylko gmina pilnuje aby firma spłacała terminowo leasing. 

Radca Prawny Konstanty Szczepanik uważa, że być może brak radnym wiedzy precyzyjnie 
co do istoty tego kredytu. Są dwie umowy leasingowe pomiędzy gminą a przedsiębiorstwem 
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leasingowym, które zostały zawarte w 2002 roku, a w 2007 roku się kończą. Kwota zawarta 
w projekcie uchwały zawiera wartość urządzeń, które jeszcze nie zostały spłacone ratami i 
gdyby nie było tej ekstra sytuacji umowy by trwały do wygaśnięcia do 2007 r. i z chwilą 
gdyby  skorzystał  operator  z  opcji  wykupu  to  byłby  właścicielem.  Rozumie,  że  istota 
sprowadza  się  dzisiaj  do  tego,  czy  przyspieszać  to  aby  z  tą  chwilą  stał  się  właścicielem 
leasingodbiorca,  czy  teoretycznie  płacić  ratami.  Reszta  jest  w  domyśle  poza  moją 
kompetencją  w  sensie  zabezpieczenia  operatora.  Natomiast  sam leasing  –  jest  to  leasing 
kapitałowy i leasingoodbiorca staje się właścicielem wówczas gdy zostanie spłacona ostatnia 
rata. 

W tym momencie Przewodnicząca Rady Anna Rosa ogłosiła przerwę.
Po  przerwie  poinformowała,  że  w  związku  z  dużą  ilością  pytań  oraz  pytań  odnośnie 
możliwości przejęcia przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Rada nie jest 
w stanie dzisiaj wypracować od strony prawnej możliwości przejęcia przez ZGKiM.

Radna  Maria  Wojciechowska  zadała  pytanie,  dlaczego  Przewodnicząca  Rady  bierze  pod 
uwagę tylko ZGKiM?
Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  odpowiedziała,  że  jest  to  zakład,  który  jest  jednostką 
budżetową podległą gminie.
Dalej Radna Maria Wojciechowska. Nie odzywała się przez dłuższą część dyskusji ale jedno 
jest  bardzo  ważne  co  dzisiaj  powinno  wyjść  ze  strony  Rady.  Po  pierwsze,  czy  chcemy 
wykupić kotłownie bo i tak bardzo dużo pieniędzy gmina włożyła w kotłownie. Myśli, że w 
momencie  kiedy  gmina  będzie  właścicielem  można  ogłosić  przetarg  i  znaleźć  kogoś 
(niekoniecznie ZGKiM czy Spółdzielnia Mieszkaniowa), niech się zgłoszą osoby chętne do 
prowadzenia kotłowni i wybrać najlepszego oferenta, który jasno przedstawi kupującym ile 
będzie to ciepło kosztowało, czy mieszkańcy będą mieli to ciepło tańsze. Z mieszkańcami 
trzeba  rozmawiać  bo  oni  kupują  to  ciepło.  Ostatecznie  po  wykupieniu  kotłowni  chyba 
wspólnie będziemy siedzieli i przysłuchiwali się wszystkim oferentom. 
Radny Piotr Bober zwrócił się do radnej M. Wojciechowskiej, a jak nikt się nie zgłosi?
Radna Maria Wojciechowska odpowiedziała, że to nie jest powiedziane, że ZGKiM nie złoży 
swojej oferty. 
Radna Genowefa Szpila odniosła się do wypowiedzi radnej M. Wojciechowskiej. Rada nie 
ma  zapewnień  bo  na  ostatniej  sesji  poinformowano,  że  Burmistrz  będzie  decydował  i 
Burmistrz  będzie  wybierał.  Dlatego  Rada  ma  obawy  i  Rada  chce  mieć  zabezpieczenie 
uchwałą, że to ona będzie wybierać. 

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  przypomniała,  że  to  Burmistrz  decyduje  do  3  lat  o 
dzierżawie mienia gminnego. Dlatego wnioskuje o przerwę w obradach aby powołać zespół i 
wszystko przedyskutować, przeliczyć i przekalkulować. 

W głosowaniu jawnym brało udział  14 radnych, „za” wnioskiem o ogłoszeniu przerwy w 
obradach – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 2. 
Zakończenie I części obrad godz. 17:50.

Przerwa w obradach.

II część obrad.

07 października 2005 r. o godz. 8:15 Przewodnicząca Rady Anna Rosa wznowiła obrady po 
przerwie.
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W obradach uczestniczy 13 radnych.
Radni nieobecni: Kazimierz Lewkowski i Józef Walęga.
Spóźniony radny Bogusław Nowak (godz. 8:46).

Następnie  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Anna  Rosa  poinformowała  o  zmianach  w 
załączniku. Nie ma wszystkich kwot spłat zadłużenia ponieważ częściowo zostały spłacone 
oraz  zmieniły  się  daty.  Dalej  poprosiła  o  przegłosowanie  projektu  uchwały  przed 
wprowadzonymi  zmianami  natomiast  do  projektu  uchwały  po  wprowadzonych  zmianach 
powróci na następnej sesji czyli o godz. 8:45.

Radny Zbigniew Skwarek poprosił o dodatkowe wyjaśnienia. Rozumie, że zmieniony projekt 
uchwały będzie na następnej sesji. 
Wyjaśnień udzielił  Sekretarz  GiM Józef  Kata  informując,  że  w trakcie  sesji  w której  się 
znajdujemy nie zostały podjęte żadne uchwały objęte  porządkiem obrad i  w których była 
między  innymi  uchwała  w sprawie  zaciągnięcia  kredytu  na  wykup  urządzeń.  Przy  czym 
zaciągnięcie kredytu na wykup urządzeń musi wynikać ze zmian w budżecie i załącznik do 
uchwały uległ zmianie. W związku z tym kończąc dzisiejsze obrady wydaje się właściwym 
nie podjęcie uchwały, a na następnej sesji, która będzie o 8:45 ten temat wróci z powrotem ale 
z aktualizowanym załącznikiem. 

Radny Robert Relich zaproponował odrzucenie wszystkich projektów uchwał i zakończenie 
sesji, a następnie rozpoczęcie kolejnej sesji. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Anna  Rosa  zaproponowała  przegłosowanie  projektu 
uchwały. 
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  12  radnych,  „za”  podjęciem  uchwały  w  sprawie 
wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne – 0, 
„przeciw” – 12, „wstrzymujących się” – 0. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa stwierdziła, że uchwała nie została podjęta.

4/2
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomość (na kwotę 
259 583,84 zł).

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa otworzyła dyskusję.

Radny  Zbigniew  Skwarek  zwrócił  się  z  zapytaniem,  jak  wyglądają  efekty  rozmów  z 
Zakładem Gazowniczym i czy jest przygotowany nowy projekt?
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa poinformowała, że na rozmowach z Zakładem 
Gazowniczym byli  również  przedstawiciele  Rady  w  osobach:  Henryka  Pilna  i  Genowefa 
Szpila i poprosiła Z-cę Burmistrza o przedstawienie efektów rozmów.
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  poinformował  o  stanowisku  Zakładu  Gazowniczego 
wyrażonego w piśmie przez Zakład Gazowniczy Zgorzelec, które w dniu dzisiejszym zostało 
skierowane do Zarządu KPC Termoel w sprawie podjęcia niezwłocznych działań w zakresie 
przejęcia przez gminę długu za pobrany gaz. Następnie odczytał wymienione pismo. Ponadto 
przeprowadzono  rozmowę z  Radcą  Prawnym w sprawie  możliwości  przejęcia  długu  -  w 
sposób bezpośredni,  a na dzień dzisiejszy w sposób bezpośredni (w ramach trójstronnego 
porozumienia) gmina nie może przejąć tego długu. Natomiast  o pośrednich sposobach na 
razie nic nie wiadomo. 
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Radny Piotr Bober zadał pytanie, czy hipoteka to też pieniądze?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział przecząco.

Radna Genowefa Szpila dodała, czy hipoteka, czy pieniądze to i tak Rada w tej chwili nie 
może przekazać uchwałą zaległości Spółki o czym Dyrektor ZG powiedział wprost na samym 
początku rozmowy. 

Radny Robert Relich zadał pytanie, jeżeli nie możemy w sposób bezpośredni to dlaczego 
kupujemy należności od Bankowego Funduszu Leasingowego?
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  odpowiedział,  że  w  wyniku  negocjacji  ustalono  na 
spotkaniu  w  Łodzi,  że  należności  zostały  uwzględnione  w  sposób,  że  sprzedają  nam  za 
określoną  kwotę,  która  jest  kwotą  w  wyniku  negocjacji.  Następnie  odczytał  pismo 
Bankowego  Funduszu  Leasingowego  w  sprawie  przeprowadzenia  wnikliwej  analizy 
obniżenia ceny sprzedaży kotłów. 
Dalej  radny Robert  Relich uważa,  że Rada nie można podjąć uchwały w której  przyjmie 
wartość podaną przez BFL bez wyceny rzeczoznawcy majątkowego dlatego, że naraża  się na 
zarzut  działania  na  szkodę gminy.  Trudno nazwać negocjacje  negocjacjami  jeżeli  nie  ma 
rzetelnej  i  obiektywnej  wyceny.  Uważa,  że  wartość  przedmiotu  leasingu  Bank  ustalił  w 
oparciu o pierwotną wartość przyjętą umów leasingu minus spłaty dokonywane terminowo w 
okresie dwóch lat. 

Radny Zbigniew Skwarek zadał pytanie, co jest warunkiem odkręcenia gazu przez Zakład 
Gazowniczy? Wygląda, że na razie takiej możliwości nie ma. 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział,  że jest możliwość poprzez uregulowanie 
długu.  Na  dzień  dzisiejszy  jedyna  możliwość  prawna  uregulowania  długu  jest  poprzez 
Termoel.  Należy  znaleźć  sposób  prawny  przekazania  środków  finansowych  dla  Zakładu 
Gazowniczego. 

Radny Robert  Relich uważa, że Dyrektor Zakładu Gazowniczego jeżeli  przyjął  deklaracje 
słowne Burmistrza, który nie miał do tego upoważnienia w stosownych uchwałach Rady to 
dzisiaj jest problem Dyrektora Zakładu Gazowniczego. Problem polega na tym, że Termoel 
nie ma majątku i nawet gdyby przez sąd została ogłoszona upadłość to jest ewidentnie strata 
dla  przedsiębiorstwa.  Zrozumiałe  to  jest,  że  w  stanowisku  Dyrektora  jakie  zostało 
przedstawione jest zobowiązanie gminy do spłaty długu, który zaciągnęła Spółka, a po drugie 
jest  propozycja,  że  damy  gaz  pod  warunkiem,  że  to  ubezpieczycie  i  ustanowicie 
zabezpieczenie w postaci hipoteki 
Sekretarz  GiM  Józef  Kata  poinformował,  że  projekt  uchwały  w  sprawie  ustanowienia 
zabezpieczenia wierzytelności Zakładu Gazowniczego nad którym jest debata - jest legalną 
formą  prawną  zabezpieczenia  dlatego,  że  wszelkie  rozliczenia  mogą  nastąpić  wyłącznie 
pomiędzy Termoelem a Zakładem Gazowniczym. W związku z tym Zakład Gazowniczy po 
podjęciu uchwały nie otrzyma środków finansowych ale będzie miał możliwość odzyskania 
tych środków z tytułu nieruchomości. Na dzień dzisiejszy gmina nie może prawnie przekazać 
Zakładowi Gazowniczemu środków finansowych.  Natomiast  możemy zrobić to  pośrednio 
poprzez podwyższenie kapitału zakładowego albo poprzez ustanowienie hipoteki i to będzie 
jakiś pierwszy krok dla Zakładu Gazowniczego. Będzie musiało dojść do ugody pomiędzy 
Zakładem Gazowniczym a Termoelem co  do sposobu spłaty bo  Spółka Termoel  nie  jest 
upadłą spółką (sąd jeszcze nie ogłosił upadłości) – jest pełnoprawnym podmiotem, który na 
rynku ma zawarte umowy i musi realizować ustalenia. W związku z powyższym jest to krok 
w  kierunku  zmiękczenia  stanowiska  Zakładu  Gazowniczego,  który  zobaczy  realne 

10



zabezpieczenie  wierzytelności.  Nie  musi  dojść do windykacji  nieruchomości  to  zależy od 
procesu  czy  sąd  ogłosi  upadłość  czy  nie  i  jak  będzie  wyglądało  porozumienie  pomiędzy 
Termoelem a Zakładem Gazowniczym. 

Głos zabrał  Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak. Poddaje  pod głęboką rozwagę możliwość 
zabezpieczenia hipotecznego. To zabezpieczenie otworzyłoby gminie drogę i dałoby sygnał 
dla Zakładu Gazowniczego, że jest wola pełnej współpracy. Dodał, że rozmowy z Zakładem 
Gazowniczym są bardzo trudne,  przeprowadził  kilkadziesiąt  rozmów z Dyrektorem, który 
dzwonił sam osobiście non stop. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa poinformowała, że była również rozmowa podczas jazdy 
do Łodzi i padały propozycje aby rozmawiać również ze wspólnikiem. Rada w 2003 i 2004 
dokapitalizowała Spółkę, która pokryła zobowiązania, a wspólnik nic nie zrobił. Poprosiła o 
przedstawienie  propozycji  jakie  przedstawia wspólnik bądź jakie  zawarł  stanowisko w tej 
sprawie. 
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  odpowiedział,  że  rozmawiał  z  Panem  Mockiem 
wielokrotnie, były to nieustanne naciski aby włączył się i rozwiązał  tą sprawę. Pan Mocek 
jest dzisiaj  w Nowogrodźcu, była rozmowa i odpowiedział,  że na dzień dzisiejszy nie ma 
żadnych propozycji rozwiązania. 
Przewodnicząca Rady Anna Rosa dodała, że wczoraj padła publicznie informacja ze strony 
Burmistrza, że nie może czekać na uchwały Rady, które są wynikiem negocjacji, negocjacji 
również z przedstawicielami Rady i Z-cy Burmistrza (Burmistrz 2 tygodnie przebywał na 
urlopie). Burmistrz obiecał, że mieszkańcy mają dzisiaj ciepło i już podjął kroki, stąd chce 
wiedzieć jakie to kroki? 
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  odpowiedział,  że  te  wszystkie  kroki  są  spójne  z 
działaniami i nie ma innych rozwiązań. 

W tym momencie na obrady przybył spóźniony radny Bogusław Nowak (godz. 8:46).

Radna Henryka Pilna również odniosła się do wypowiedzi Burmistrza w programie Fakty, że 
to Burmistrz  musi  zadziałać bo uchwały Rady nie są podjęte.  Projekty uchwał  otrzymała 
wczoraj o godzinie 18:20  (Burmistrz przedkłada, a później mówi, że Rada nie podejmuje). 
Burmistrz  jest  bardzo  mocno  konsekwentny  w  swoim  działaniu  na  podstawie  wystąpień 
telewizyjnych bo kiedy pojawiły się problemy z ciepłą wodą i mieszkańcy bardzo mocno 
prosili o załatwienie sprawy to Burmistrz powiedział, że niestety nie założył spółki – spółkę 
założyła  Rada,  podjęła  taką  uchwałę.  Następnie  dalej  były  protesty  mieszkańców i  dalej 
Burmistrz mówi, że problemy nie do niego tylko do Prezesa Spółki. Natomiast teraz nie do 
Burmistrza bo Rada nie podejmuje, a w konsekwencji w działaniu Burmistrza żeby problem 
zlikwidować to żadnych działań nie ma. Przewodnicząca Rady wystąpiła do Burmistrza aby 
powrócił z urlopu bo w tak ważnych sprawach był potrzebny. Sama kilkakrotnie mówiła i 
mówi dzisiaj, nie ma Burmistrza w dalszym ciągu. Zastępca, owszem stara się na wszystkie 
strony temat pociągnąć i tak jakby zostało to scedowane na Zastępcę ale cudotwórcą nie jest. 
Gazownia żąda pieniędzy,  a  tych pieniędzy dać nie  możemy,  jest  temu przeciwne RIO i 
przeciwny Radca Prawny.  Dodała, że za tą uchwałą nie podniesie ręki. Rozmawialiśmy w 
gazowni, dyrektor był wstrząśnięty, czuł się okłamany i oszukany. Ponadto przed wejściem 
do Dyrektora był telefon od Burmistrza, który nie uprzedził,  że spółka podjęła uchwałę o 
likwidacji.  Konsekwencją  tej  rozmowy  było  to,  że  Dyrektor  Zakładu  Gazowniczego 
porozmawia ze swoimi radcami prawnymi, a Rada ma rozmawiać ze swoim radcą prawnym i 
dojdzie do przedstawienia  jakiejś możliwości ugody. Jak widać ta ugoda nie  jest  na rękę 
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Radzie  i  gminie  bo  przyniosłaby  szkodę.  Ponadto  są  w  ścisłym  kontakcie  z  Zastępcą 
Burmistrza i wczoraj zaproponowano jeszcze rozmawiać z dyrekcją gazowni we Wrocławiu.

Radny Mariusz Zamorski zgadza się z tym, że podjęcie uchwały to będzie gest przyjazny dla 
gazowni bo ten gest  to podarowanie ćwierć miliona złotych dla gazowni. Nie można dać 
środków  finansowych,  nie  możemy  innej  formy  i  dajemy  hipotekę,  która  jest 
zabezpieczeniem chwilowym ale kto z nas wierzy, że Spółka może to spłacić. Weźmy pod 
uwagę inny aspekt sprawy, toczy się przed prokuraturą postępowanie w tej sprawie i czy Rada 
podejmując tą uchwałę nie popełnia przestępstwa. Wiemy jaka jest sytuacja spółki i znowu 
pieniądze gminne przekazujemy, a możemy przeznaczyć na wiele innych ważnych rzeczy. 
Przewodnicząca Rady Anna Rosa przychyla się do wypowiedzi radnego M. Zamorskiego i 
popiera jego obawy. 

Radna  Genowefa  Szpila  poinformowała,  że  będąc  w  gazowni  dyrektor  Huńka  wyraźnie 
powiedział, że zabezpieczenie w gruntach sprzedaje natychmiast i ma pieniądze.  

Radna Małgorzata  Braszko zadała  pytanie,  czy były prowadzone rozmowy z  Dyrektorem 
Zakładu Gazowniczego aby nieruchomości przekazać jako zabezpieczenie poboru gazu przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że jeżeli była mowa o zabezpieczeniach to 
było to drugie zabezpieczenie na rzecz przyszłych wierzytelności i to jest druga sprawa.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 13 radnych, „za” podjęciem uchwały – 0, „przeciw” – 10, 
„wstrzymujących się” – 3. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa stwierdziła, że uchwała nie została podjęta.

4/3 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta Nowogrodziec na 2005 rok,

W głosowaniu jawnym brało udział 13 radnych, „za” podjęciem uchwały – 0, „przeciw” – 11, 
„wstrzymujących się” – 2. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa stwierdziła, że uchwała nie została podjęta.

Ad.  5.  Przewodnicząca  Rady Miejskiej  Anna  Rosa  stwierdziła,  że  porządek obrad  został 
wyczerpany i o godzinie 9:02  zamknęła XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
 
        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

       Jolanta Janeczko                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

         podinspektor                                                                    Anna Rosa
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