
Protokół nr XXXIX/05
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytej w dniu 07 października 2005 r. w sali konferencyjnej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa o godzinie 9:15 otworzyła sesję i po powitaniu 
radnych, sołtysów i gości zaproszonych oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w 
obradach uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób 
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecni radni: Kazimierz Lewkowski i Józef Walęga.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 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  statutu  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w 
Nowogrodźcu,

2) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne,
3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 r. 

4. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie  zwróciła  się  do  Z-cy  Burmistrza  o  wyrażenie  zgody  na  wprowadzenie  do 
porządku obrad pkt 4 o treści: „Wolne wnioski i informacje”.
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak wyraził zgodę.

W głosowaniu jawnym brało udział 13 radnych, „za” wprowadzeniem zmiany do porządku 
obrad – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0 (jeden radny nie głosował).

Następnie Z-ca Burmistrza poprosił o zamianę kolejności podejmowania uchwał:
1) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne,
2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 r.,
3) w  sprawie  statutu  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w 

Nowogrodźcu.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa poprosiła o wyjaśnienie proponowanej zmiany. 
Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz wyjaśniła, że jeżeli uchwały nie będą podjęte to zakres 
działania zakładu się nie zmieni. 

Radny Robert Relich zaproponował wniosek Z-cy Burmistrza poddać pod głosowanie. 
Przewodnicząca Rady Anna Rosa przychyliła się do propozycji radnego R. Relicha.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  13  radnych,  „za”  zmianą  kolejności  uchwał  –  1, 
„przeciw” – 10, „wstrzymujących się” – 2.



Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  stwierdziła,  że  wniosek  został  oddalony  i  odczytała 
porządek po zmianie:

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

a. w  sprawie  statutu  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w 
Nowogrodźcu,

b. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne,
c. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 r. 

4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu  jawnym brało  udział  13  radnych,  „za”  przedstawionym porządkiem –  13, 
„przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
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Uchwała nr XXXIX/300/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 07 października 2005 r.

w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu,

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.
Następnie zwróciła uwagę na błąd zapisanych paragrafów – powtórzenie § 4. 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poinformował, że treść § 4 jest 
bardzo ważna. Ponadto wszyscy wiemy w jakim tempie wszystko jest opracowywane i stąd 
nastąpiła ewidentna pomyłka pisarska. 

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  zgłosiła  wniosek  o  wpisanie  §  4  przy  czym  kolejne 
paragrafy zmieniają swoją numerację.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  13  radnych,  „za”  wnioskiem  –  13,  „przeciw”  –  0, 
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Robert Relich zgłosił następujące wnioski i zapytanie do projektu uchwały:
1) do § 9 dopisać: „za zgodą Rady Miejskiej w Nowogrodźcu”,
2) czy zapis § 9 można rozszerzyć stosując art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie 

gminnym,
3) zdanie § 19 opisać w § 1 (później w kolejności pkt 1, 2 i 3) i dopisać w § 19 pkt 2 

następujące zdanie: „Zadania określone w punkcie 1  ppkt 9 („Wytwarzanie, przesył, 
dystrybucja  oraz  obrót  ciepłem”) i  ppkt  10 („Eksploatacja,  konserwacja i  remonty 
sieci i urządzeń ciepłowniczych”)  powierza się na okres dłuższy niż 3 lata”,

4) w rozdziale VI. Nadzór nad zakładem – skreślenie § 29 o treści: „Nadzór ogólny nad 
działalnością  zakładu  oraz  pracą  Dyrektora  sprawuje  Burmistrz  Nowogrodźca”,  a 
dokonanie  następującego  zapisu  w  §  30:  „Działalność  zakładu  pod  względem 
legalności, gospodarności, rzetelności, celowości, zgodności dokumentacji ze stanem 
faktycznym oraz gospodarką finansową podlega kontroli bieżących przez Burmistrza 
Nowogrodźca”. Obecny zapis § 30 nie ma uzasadnienia dlatego, że w art. 18 ustawy o 
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samorządzie gminnym jest zapisane, że Rada kontroluje działalność wójta, gminnych 
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

Radca Prawny Konstanty Szczepanik wyjaśnił, że obecny projekt różni się od istniejącego 
treścią pkt 9 w § 18 i jedynie w tym zakresie zmienia istniejący statut oraz w tym zakresie był 
przedmiotem opinii prawnej. Ze względu na to, że wnioski radnego R. Relicha idą w kierunku 
zmiany istniejącego, nie ma w tej chwili możliwości ze względów technicznych zapoznania 
się z oryginałem dlatego proponuje przedyskutowanie wniosków na kolejnej sesji. 

Radny Robert Relich poinformował, że wycofa wniosek nr 1 i 4 ale uważa, że wniosek nr 3 
powinien być przedmiotem dyskusji. 
Radca Prawny Konstanty Szczepanik odpowiedział, że treść wniosku nr 3 nie jest konieczna. 
Gdyby projekt obejmował zapis, o który wnioskuje radny R. Relich to w jego opinii zostałoby 
wyrażone  to  w  ten  sposób,  że  zapis  w  części  dotyczącej  punktu  powierza  się  na  okres 
powyżej trzech lat jest zapisem, który nie powinien się znaleźć ponieważ jest niezgodny z 
prawem i podlegałby uchyleniu przez Wojewodę. 
Dalej radny Robert Relich zwrócił się do Radcy aby zaproponował taki zapis, który pozwoli 
na powierzenie okresu dłuższego niż trzy lata. 
Radca Prawny Konstanty Szczepanik uważa, że nie ma możliwości aby wola wyrażona przez 
Radę obowiązywała organ wykonawczy na okres za 3 lata ponieważ w ten sam sposób gdyby 
zostało to uchwalone to zmieniłby się sens treści art. 18 ustawy o samorządzie gminnym. 
Radny  Robert  Relich  poinformował,  że  ze  względu  na  wagę  sprawy  nie  chciałby 
komplikować sytuacji.
Głos zabrał Sekretarz GiM Józef Kata przypominając, że statut dotyczy działalności Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a nie Burmistrza. W związku z powyższym nie 
można wiązać zakładu terminowo ponieważ w stosunkach cywilno – prawnych zakładu na 
dostawę ciepła obowiązuje kodeks cywilny. 
Radny Robert Relich oznajmił, że wypowiedź Sekretarza jest błędnie interpretowana. Ponadto 
uznaje wypowiedź Radcy Prawnego i wycofuje wniosek. 

Przewodnicząca  Rady Anna  Rosa  poprosiła  o  przedstawienie  informacji,  w  jakiej  formie 
zostaną  przekazane  urządzenia  po  wykupieniu  dla  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i 
Mieszkaniowej.
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że nastąpi to poprzez protokoły przekazania 
i zawarte umowy.

Radny Robert Relich poinformował, że dzisiejsze projekty uchwał nie były przedmiotem prac 
Komisji Rady i nie było możliwości przeanalizowania i dokonania zmian w projektach. Rada 
ma prawo, a w tej chwili ze względu na sytuacje jest to ograniczone aby wprowadzić zapisy, 
które staną się wiążącą uchwałą i obowiązującym prawem lokalnym.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa dodała, że jest to zrozumiałe. Wniosek o zwołanie sesji 
przyjęła wczoraj w godzinach popołudniowych i materiały nie były podpisane przez Radcę 
Prawnego. Zaproponowała aby wnioski radnego R. Relicha przywrócić podczas prac Komisji 
Rady.

Następnie zamknęła dyskusje w związku z brakiem pytań i poddała pod głosowanie projekt 
uchwały.
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W głosowaniu jawnym brało udział 13 radnych, „za” podjęciem uchwały – 12, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 1.
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Uchwała nr XXXIX/301/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 07 października 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne,

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.

Radny Robert Relich zaproponował zmianę zapisu § 2, który miałby brzmienie: „Wysokość 
kredytu na cele  określone w § 1 ostatecznie zostanie ustalana pod warunkiem wykonania 
wyceny urządzeń przez rzeczoznawcę majątkowego zleconą przez gminę Nowogrodziec oraz 
w drodze negocjacji z Bankowym Funduszem Leasingowym”.
Radca Prawny Konstanty Szczepanik odniósł się do propozycji radnego R. Relich informując, 
że niniejsza uchwała z proponowaną zmianą będzie wymagała kolejnej uchwały gdy Rada 
zapozna się z wyceną. I w tym przypadku uważa, że niniejsza uchwała jest bezprzedmiotowa 
bo będzie tylko obiecywała na przyszłość podjęcie uchwały stanowczej. 

Radna  Małgorzata  Braszko  zaproponowała  poprawkę  w  §  1  zamiast:  „w  wysokości 
1 100 000”  wpisać: „do wysokości 1 100 000”.
Radca Prawny Konstanty Szczepanik odpowiedział, że dodanie wyrazu „do” jest tym samym 
co jest napisane. 

Radna Henryka Pilna poinformowała,  że rozmowy w Bankowym Funduszu Leasingowym 
również szły w tym kierunku, że nie tyle ile Bank wyliczy ale z wyceny rzeczoznawcy. 
Ponadto zwróciła się z pytaniem, czy Skarbnik zdąży z załatwieniem spraw związanych z 
kredytem jeżeli Rada zgłosi wniosek o wykonanie wyceny?
Skarbnik  GiM  Marianna  Ludkiewicz  odpowiedziała,  że  przez  okres  3  miesięcy  jest 
możliwość dzierżawy i to jest również okres na zaciągnięcie kredytu.

Radny Robert Relich powołał się na postanowienie Prokuratury Okręgowej z dnia 17.09.2005 
r.,  która  postanowiła  uwzględnić  zażalenie  pokrzywdzonych  i  uchylić  postanowienie 
Prokuratora Rejonowego w Bolesławcu w sprawie Termoelu i zaapelował do Rady aby nie 
popełniać błędu, który został już raz popełniony. 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak wyraził  zaskoczenie wypowiedzią  radnego R. Relicha. 
Dobrem  naczelnym  na  dzień  dzisiejszy  jest  natychmiastowe  dostarczenie  ciepła  dla 
mieszkańców. Zostało ustalone, że będą rozmowy z bankiem oraz gazownią i w wyniku tych 
rozmów  otrzymaliśmy  bardzo  wiele.  Uważa,  że  jest  to  wspólny  sukces,  że  mamy  te 
urządzenia i możemy dostarczyć ciepło. Bank przyjął pełną wyrozumiałość dla tej sytuacji ale 
nakreślił jednak pewne warunki, które są jasne i przejrzyste. Rozważany był inny wariant – 
kontynuacja  leasingu  i  wszyscy  zobaczyliśmy,  że  ten  leasing  nie  jest  możliwy  do 
udźwignięcia przez gminę. Jeżeli radny R. Relich zakłada wariant taki, że nie wykupujemy to 
wszystkie rzeczy walą się i na wniosek radnego spowoduje to sytuację taką, że wszystkie 
poczynione  ustalenia  spalą  na  panewce.  Szukane  były  inne  rozwiązania  ale  na  dzień 
dzisiejszy  nie  ma  innego  rozwiązania.  Torpedowanie  i  recenzowanie  przez  radnego  R. 
Relicha do niczego nie doprowadzi i porosił o podanie innego rozwiązania. 
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Przewodnicząca Rady Anna Rosa poparła wniosek radnego R. Relicha ponieważ jest logiczny 
bo jest obawa, że zapłacimy za coś co faktycznie tyle nie kosztuje. Następnie zadała pytanie, 
ile czasu potrzebowałby biegły powołany przez gminę na dokonanie wyceny? 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że tworzymy sytuację taką, którą naprawdę 
nie będziemy w stanie przewidzieć co się będzie działo. Uważa, że to nie jest takie proste 
powiedzieć, że „my dajemy swojego rzeczoznawcę” bo może się okazać, że bank powie „nie, 
bo to są nasze urządzenia, my dajemy swojego rzeczoznawcę i nasz rzeczoznawca będzie 
wyceniał urządzenia...”. Odnośnie wyceny, wycena może być przeróżna bo stosuje się różne 
metody do wyceniania danych rzeczy.
Dalej Przewodnicząca Rady Anna Rosa nawiązała do wypowiedzi radnego R. Relicha, który 
odczytał  fragment  postanowienia  Prokuratury.  Ponadto  jest  wstępna  opinia  biegłego,  jest 
powołany biegły od strony prokuratury do spraw ciepłownictwa. Obaw jest wiele i dlatego 
popiera wniosek radnego R. Relicha. 

Radny Robert Relich poinformował, że nie chce i nie robi sobie reklamy bo problem jest i 
problem trzeba rozwiązać. Nie chce aby Rada jak i Burmistrz spotkała się z zarzutem, że 
kupiono coś co nie jest warte ceny, o której dzisiaj jest rozmowa.  Uważa, że Z-ca Burmistrza 
jest  niekompetentny,  ponieważ  przy  rozmowach  z  bankiem  o  negocjacjach  (jeżeli  są  to 
profesjonalne negocjacje) pierwszym elementem są negocjacje wyceny i ceny tych urządzeń. 
Ponadto  nie  ma  żadnych  wątpliwości  co  do  celowości  podjętych  działań.  Jeżeli  Z-ca 
Burmistrza mówi w sposób bezprawny i robi ludziom sieczkę w głowach – rzeczoznawca 
majątkowy  ma  określone  metody  wyceny,  a  druga  jego  odpowiedzialność  jest 
odpowiedzialnością prawną prawidłowo sporządzanej wyceny. Owszem, istotne jest to kto 
wycenia,  niemniej jednak dla  banku i  dla podmiotu,  który kupuje cena musi  mieć realną 
wartość. Uważa, że Radca Prawny podzieli jego uwagi i nie przyjmuje argumentacji Z-cy 
Burmistrza. Jest szczęśliwy, że tak łatwo Zastępca znalazł winnego. 

W tym momencie Przewodnicząca Rady Anna Rosa ogłosiła przerwę.

Po  przerwie  Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  poinformowała,  że  wniosek  o  powołanie 
biegłego  do  wyceny  urządzeń  zostanie  złożony  w  pkt  4  porządku  obrad.  Następnie 
zaproponowała podjęcie uchwały, niemniej jednak co do wykupu cena będzie określona przez 
biegłego rzeczoznawcę. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Anna Rosa zamknęła dyskusję i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym brało udział 13 radnych, „za” podjęciem uchwały – 13, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0.

3/3
Uchwała nr XXXIX/302/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 07 października 2005 r.

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

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.
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Radna Genowefa Szpila zadała pytanie odnośnie zapisu w dz. 700 gospodarka mieszkaniowa 
100 000 zł – czy to są środki na zakup oleju?
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Andrzej Jonik odpowiedział, że 
100 000 zł jest na rozpoczęcie grzania w Nowogrodźcu przy pomocy oleju opałowego (za 
gotówkę).  Ponadto  są  potrzebne  środki  na  zakup energii  elektrycznej.  Dodał,  że  prosił  o 
200 000 zł aby mógł bez zahamowań dostarczać ciepło. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zadała pytanie, czy to się odbije na cenie ciepła?
Dyrektor ZGKiM Andrzej Jonik odpowiedział, że szacuje się zwiększenie kosztów o około 
60 000 zł miesięcznie przy pełnej produkcji. 

Radny Robert Relich zadał pytanie, czy jest zawarta umowa ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
im. 750-lecia?
Prezes SM Ryszard Jaworski odpowiedział, że umowy jeszcze nie ma. Już dawno zwracał się 
z prośbą o wskazanie firmy, która jest w stanie zabezpieczyć ciepło i z którą Spółdzielnia 
mogłaby podpisać umowę. 

Radny Mariusz Zamorski przedstawił Dyrektorowi ZGKiM dane, które Rada otrzymała rok 
temu  od  Prezesa  Spółki  Termoel  T.  Iwanowskiego  informujące,  że  grzanie  olejem  było 
stokrotnie wyższe. 
Dyrektor ZGKiM Andrzej Jonik odpowiedział,  że  piece zostały tak skonstruowane, że na 
dwóch piecach nie można pracować (jeden piec na olej, jeden na gaz) i jeden piec nie wyrabia 
pracując czy na oleju, czy na gazie. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Anna Rosa zamknęła dyskusję i poddała 
pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym brało udział 13 radnych, „za” podjęciem uchwały – 13, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0.

Ad. 4. Wolne wnioski i informacje.

Głos  zabrała  radna  Henryka  Pilna informując,  że  jej  wystąpienie  związane  z   czynnym 
udziałem w rozmowach  i  czynnym udziałem w  sprawie  ciepła.  Następnie  przedstawiła 
sytuację w jakiej się znalazła i jak została oceniona, a mianowicie: 
19 września br.został powołany zespół roboczy do rozwiązania problemu z ciepłem i na tym 
posiedzeniu między innymi zostałam oddelegowana na rozmowy do Bankowego Funduszu 
Leasingowego w Łodzi. Ten wyjazd nastąpił 30 września br. spod Urzędu Miejskiego o godz. 
6:30.  Natomiast  powrót  mój,  Przewodniczącej  Rady  jak  i  Z-cy  Burmistrza  nastąpił 
1 października br. o godz. 01:00. Otrzymałam druk delegacji,  którą Przewodnicząca Rady 
podbiła w BFL. Następnie zwróciła uwagę na to, że 30 września odbywała się Komisja ds. 
Wspierania i Upowszechniania Idei Samorządowej, której przewodniczy Z. Skwarek. Jako 
sekretarz tej komisji nie mogłam w niej uczestniczyć bo byłam w banku. I co się stało, było 
niesamowite zaskoczenie kiedy spotkaliśmy się w dniu zebrania wiejskiego w Nowogrodźcu i 
to przed tym zebraniem była wymiana zdań pomiędzy mną a Sekretarzem, który oświadczył, 
że  za nieobecność na  komisji  Pana  Skwarka  mam potrącone  20% diety  miesięcznej.  Nie 
chodzi  o  pieniądze,  chodzi  o  sposób  w  jaki  została  potraktowana.  Przecież  ja,  ani 
Przewodnicząca  nie  pojechałyśmy  na  balety,  pojechałyśmy  załatwiać  istotne  sprawy  dla 
gminy i jej mieszkańców. Uważałam to za zakichany obowiązek, a z drugiej strony poczułam 
się  zaszczycona,  że  właśnie  to  również  i  mnie  wybrano,  a  przyczyniła  się  do  tego  moja 
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koleżanka  Maria  bo  uważała,  że  powinnam  jechać.  I  stanęłam  na  wysokości  zadania,  a 
potrącono mi te pieniądze i ja tych pieniędzy nie chcę bo nie byłam pazerna i nie jestem. W 
związku z powyższym składam wniosek o przekazanie potrąconej kwoty dla uczniów Szkoły 
Podstawowej w Nowogrodźcu na mleko. 
Dodam,  że  delegacji  nie  wzięłam,  delegacje  przekreśliłam  ponieważ  był  to  samochód 
służbowy, a obiad w swojej uprzejmości postawił nam Z-ca Burmistrza. 

W  związku  z  wystąpieniem  i  złożeniem  oficjalnego  wniosku  przez  radną  H.  Pilnej 
Przewodnicząca Rady Anna Rosa dopisuje również swoją potraconą kwotę tj. 20% diety (jest 
to dużo więcej bo jako Przewodnicząca Rady ma dietę większą o 100% niż radna H. Pilna). 
Przychyla  się  do  wniosku  i  prosi  o  przekazanie  nie  otrzymanej  diety  również  w 
charytatywnym celu.

Radna  Maria  Wojciechowska  złożyła  wniosek  o  nie  potrącanie  z  diety  radnym,  którzy 
uczestniczą w innych pracach w sprawach dotyczących naszych spraw społecznych i gminy. 
Sądzi, że jest to nieporozumienie, Panie zostały oddelegowane przez zespół do negocjowania 
nad sprawą ogrzewania. Uważa, że Przewodnicząca Rady i Przewodnicząca Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu były to jak najbardziej poważne osoby (r. Pilna była już drugi raz w 
banku i miała pełną orientację) i zaufano obu paniom. Następnie zwróciła się do Sekretarza z 
pytaniem, na jakiej podstawie można było potrącić diety. 

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa dodała,  że  cały  czas  były  w  kontakcie  z  Komisją  i 
informacje były przekazywane bo Komisja była mocno zainteresowana negocjacjami, a ze 
strony Urzędu zainteresowania nie zauważyła. 

Sekretarz  GiM  Józef  Kata  oświadczył,  że  potrącenie  nie  zostało  dokonane  niezgodnie  z 
prawem. Podpisuje pod względem merytorycznym prawidłowość naliczania diet i rozliczenia 
kosztów przejazdu.  W związku z  tym, że uchwała  Rady Miejskiej  mówi o potrąceniu,  o 
nieobecności  to dokonał tego zgodnie z obowiązującymi w gminie Nowogrodziec zasadami i 
wypłaty diet radnym. Nie może podjąć decyzji o tym żeby nie potrącić w sytuacji kiedy ktoś 
jest  nieobecny na posiedzeniu komisji.  Zgadza się z tym, że jeżeli  radny bierze udział  w 
pracach  związanych  z  zadaniami  gminy  tą  sprawę  trzeba  rozwiązać  ale  należy  w  tym 
przypadku dokonać korekty zapisów w uchwale Rady Miejskiej. Wówczas z całą satysfakcją 
będzie podpisywał merytorycznie takie sprawy i przeprosił za zaistniałą sytuację. Następnie 
stwierdził,  że  nie  będzie  podpisywał  i  zatwierdzał  listy  obecności  pod  względem 
merytorycznym  jeżeli  kogoś  nie  było  i  sugeruje  wrócić  do  analizy  zapisów  w  uchwale. 
Natomiast  drugi  element,  nie  ma  w ogóle  możliwości  zrealizowania  wniosku  w  sprawie 
przekazania  potraconych  kwot  na  cele  charytatywne  dlatego,  że  Rada  musi  podjąć 
odpowiednią uchwałę w tej sprawie. Jeżeli chodzi o pozostałą cześć diet,  jeżeli radny ma 
ochotę przeznaczyć swoją dietę na cel charytatywny to musi tą dietę podjąć i wtedy z tymi 
pieniędzmi  decyduje  co  robić  (może  co  miesiąc  swoją  dietę  przekazywać  na  cel 
charytatywny). 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa  poinformowała, że będzie propozycja ze strony radnych 
aby wystąpić z wnioskiem w sprawie podjęcia uchwały. Następnie poprosiła o interpretacje 
sytuacji potrącenia diety za nieobecność na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, która 
nie odbyła się z powodu quorum (8.08.2005 r.). 
Sekretarz GiM Józef Kata uważa, że jeżeli nie ma quorum na posiedzeniu komisji, komisja 
może odbyć swoje posiedzenie przy czym nie jest kompetentna do podejmowania uchwał i 
wniosków. W związku z powyższym jeżeli członkowie komisji zjawili się na posiedzeniu, nie 
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było quorum, podpisali listę obecności to jest to jednoznaczne, że komisja wykonywała pracę. 
Jeżeli jest w błędzie, to proponuje poruszenie tej sprawy na posiedzeniu odpowiedniej komisji 
Rady.

Radna Genowefa Szpila  zadała  pytanie,  czy zwrócono niesłusznie  przyznane  nagrody dla 
Burmistrza,  Z-cy  Burmistrza,  Sekretarza  i  Skarbnika  w  1998  r.  w  wysokości  8  500  zł 
(pobrane z diet radnych)?
Sekretarz GiM Józef Kata w tej chwili nie może odpowiedzieć. 

Radna Henryka Pilna zwróciła się  z  zapytaniem, czy Sekretarz GiM ma kompetencje  do 
zatwierdzania wypłaty diet radnym?

Radny  Zbigniew Mitera zgłosił  wniosek  aby  potrącone  diety  radnych  przekazać  na  dom 
przedpogrzebowego w Zebrzydowej.

Radny  Robert  Relich  zgłosił  wniosek  o  remont  dróg  gminnych  wnioskowanych  przez 
mieszkańców.

Radna Genowefa Szpila zgłosiła  wniosek o naprawę dróg w Gościszowie przy posesji  P. 
Wolak – P. Siembida.

Radny  Mariusz  Zamorski nawiązał  do  wszystkich  składanych  wniosków  o  remont  dróg 
poprzez nawiezienie tłucznia. Poprosił o przedstawienie sytuacji, czy do tej pory już jakieś 
drogi zostały tłuczniem wykonane. 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak poinformował, że informacja zostanie przygotowana. 

Radna Elżbieta Kata poinformowała, że sprawa tłucznia była już kilkakrotnie wspominana, a 
drogi w Wykrotach nadal są nie robione. 

Radny Piotr  Bober zaproponował przekazanie Burmistrzowi E. Szczerbieniowi aby zaczął 
mówić  prawdę.  Boli  człowieka  jak  wstaje  na  zebraniu  i  mówi,  że  szkołę  budował  E. 
Szczerbień, a wiemy jaka była przepychanka (gorsza niż z ciepłem) o szkołę. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa złożyła wniosek o powołanie biegłego rzeczoznawcy celem 
wyceny kotłów przy ulicy Asnyka i 1 Maja w Nowogrodźcu
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  13  radnych,  „za”  wnioskiem  –  12,  „przeciw”  –  0, 
„wstrzymujących się” – 1.

Następnie  Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa złożyła  wniosek  o  wyjaśnienie  sprawy 
przedstawionej na sesji Rady Powiatu dotyczącej przywozu odpadu (15 000 ton) z Niemiec 
celem rekultywacji wyrobiska kopalni MARIA II.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  13  radnych,  „za”  wnioskiem  –  13,  „przeciw”  –  0, 
„wstrzymujących się” – 0.

Sołtys  Franciszek  Kafel  zgłosił  wniosek  o  zgromadzenie  jak  największej  ilości  tłucznia 
odzyskanego przy budowie linii kolejowej, dlatego, że jest to jedyna szansa naprawy dróg.

Mieszkaniec Nowogrodźca W. Pilny zadał pytanie, dlaczego były Z-ca Burmistrza dopuścił do 
tragicznego w skutkach dla gminy zadłużenia Spółki Termoel?
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Ad.  5.  Przewodnicząca  Rady Miejskiej  Anna  Rosa  stwierdziła,  że  porządek obrad  został 
wyczerpany i o godzinie 11:42 zamknęła XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
 
        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

       Krystyna  Komar                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

         podinspektor                                                                    Anna Rosa
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