
Protokół nr XLI/05
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytej w dniu 25 listopada 2005 r. w sali konferencyjnej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa o godzinie 9:10 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.
Spóźniony radny Bogusław Nowak (godz. 9:13)
Nieobecny radny Józef Walęga.

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

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

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL 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.
6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady oraz wydanych zarządzeń w okresie

między sesyjnym.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

1) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
2) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
3) w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2006 rok,
4) w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Szkole  Podstawowej w

Nowogrodźcu,
5) w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Szkole  Podstawowej w

Godzieszowie,
6) w  sprawie  utworzenia  rachunku  dochodów  własnych  w  Miejsko  Gminnym

Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu,
7) w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie

bankowej obsługi budżetu gminy i miasta Nowogrodziec,
8) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czernej,
9) w  sprawie  uchwalenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec,
10) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Nowogrodźca.

8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.



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

Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak na prośbę Pana Michała Wilejczyka z Biura Urbanistyki i
Architektury w Jeleniej Górze poprosił o zmianę w pkt 7 poprzez przesunięcie ppk 9) (projekt
uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec)  jako ppkt 1).

Przewodnicząca Rady Anna Rosa przychyliła się do prośby i zgłosiła wniosek o zmianę w pkt
7  poprzez  przesunięcie  ppk  9)  (projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec)
jako ppkt 1).
W wyniku głosowania powyższy wniosek został przyjęty.
W  głosowaniu  jawnym brało  udział  14  radnych,  „za”  wnioskiem  –  14,  „przeciw”  –  0,
„wstrzymujących się” – 0.

Następnie  Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  poddała  pod  głosowanie  porządek  obrad  z
uwzględnieniem wniosku.
W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” przyjęciem porządku – 14, „przeciw” -
0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 3. Protokół z XL Sesji został przyjęty.

Ad.  4. Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  przedstawiła  informację  o  działaniach
podejmowanych w okresie  między sesyjnym,  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 przedstawił Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak.

1. 24  listopada  br.  odbyło  się  spotkanie  z  Dyrektorem  Dolnośląskiego  Zarządu  Dróg
Wojewódzkich podczas,  którego omówiono bardzo ważne sprawy związane z  drogami
wojewódzkimi w Gminie Nowogrodziec.

Omawiane były następujące sprawy:
- strategiczna droga tj. zjazd z drogi z miejscowości Godzieszów do Czerwonej Wody i

Weglińca,
- chodnik przy ulicach: Chrobrego, Lubańska, Strzelecka, Kaolinowa,
- chodnik z Zebrzydowej do szkoły w Nowej Wsi.

Dyrektor A. Jakubowski wraz z Kierownikiem oddziału w Jeleniej Górze pozytywnym okiem
patrzyli na możliwości.  Jednak sprawy wymagają przedsięwzięć długofalowych ale można
liczyć na bardzo dobą współpracę jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie. 

2. Prowadzone były prace i uzgodnienia odnośnie gospodarki odpadami. 
Odbyły się trzy spotkania i w Bolesławcu jak i w Nowogrodźcu na temat wprowadzenia i
przejęcia gospodarki odpadami przez firmę bolesławiecką.

3. 16 listopada br. odbyła się wizyta u Wojewody w sprawie środków na salę gimnastyczną. 
Została przedstawiona sprawa aby wspólnie z Urzędem Wojewódzkim uzyskać wsparcie na
salę  gimnastyczną.  Dotyczy  to  również  wniosku  INTERREG  jak  i  innych  środków
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finansowych, które będzie można pozyskać na inwestycję i stworzenia zamknięcia montażu
finansowego zamówienia publicznego.

4. Prowadzone  intensywne prace  w  sprawie  wody do  Specjalnej  Strefy Ekonomicznej  z
firmą Waser Union.

Firma Waser Union wspólnie ze Spółką „Hydro-Tech” przygotowuje prace projektowe i cały
montaż  finansowy  aby  wykonać  pilnie  dostarczenie  wody  o  wyższych  parametrach,  a
zwłaszcza dla drukarni BDN. Również przygotowywane są dokumenty odnośnie oczyszczalni
ścieków. 

5. W dniu dzisiejszym Burmistrz E. Szczerbień wyjechał do Kamiennogórskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej  Małej  Przedsiębiorczości  w Kamiennej  Górze gdzie  odbędzie się
podpisanie dokumentów i umów dotyczących sprzedaży gruntów, które wykupuje firma
na budowę hotelu.

Hotel  będzie  obsługiwał  (z  całym  kompleksem  gastronomicznym)  specjalną  strefę
ekonomiczną. 

Do przedstawionej  informacji  radny Mariusz Zamorski  zwrócił  się z zapytaniem odnośnie
spotkania z  Dyrektorem Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  oraz nawiązując do
pisma Burmistrza jakie otrzymała Komisji  Infrastruktury i Ochrony Środowiska na zadane
pytanie  Komisji  (drogi  wojewódzkie  i  chodniki)  informujące,  że  można  coś  zrobić  gdy
zostaną zagwarantowane środki w budżecie. Rada budżet na przyszły rok otrzymała i nie ma
ani złotówki na takie cele, to skąd i w jaki sposób, czy może jest zmiana podejścia Zarządu
Dróg Wojewódzkich i sami chcą finansować? 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział,  że nie było mowy o środkach z budżetu
gminy. Temat był tak przedstawiony aby środki poszły głównie z Dyrekcji i Zarządu Dróg
Wojewódzkich.  Podejście  do  chodników  musi  być  uwzględnione  w  kompleksowym
wykonaniu całej drogi  lub remontu (w kierunku Lubania, Czerwonej Wody i Zebrzydowej), a
dodatkowo  przy  tym  będą  wykonywane  prace  związane  z  odwodnieniem  i  kanalizacją.
Sfinansowanie samych chodników, jeżeli chodzi o poziom województwa dolnośląskiego jest
trudny.  Rozmowa  była  w  takim  kontekście,  że  będzie  wykonanie  projektów,  które  będą
uwzględniały  remonty  oraz  ewentualną  przebudowę  dróg  i  w  ramach  przebudowy  będą
wykonywane chodniki. 
Dalej radny M. Zamorski zadał pytanie, czy padały daty?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział,  że (jeżeli  chodzi  o chodniki) na miesiąc
marzec 2006 r. są zaplanowane pierwsze podejścia. 

Następnie głos zabrała radna Henryka Pilna informując, że województwo łaski nie robi. W
roku 2004  składała interpelację dotyczącą chodnika i oświetlenia. Dolnośląski Zarząd Dróg
Wojewódzkich  pismem  z  30.01.2005  r.  odpowiedział  cyt.:  „W  odpowiedzi  na  pismo  w
sprawie budowy chodnika na odcinku od istniejącego chodnika przy ulicy Strzeleckiej  do
wjazdu na teren firmy Surmin – Kaolin, Zarząd Dolnośląskich Dróg Wojewódzkich nie widzi
możliwości budowy wnioskowanego chodnika w najbliższym czasie. Budowa chodnika jest
zadaniem inwestycyjnym wymagającym uprzedniego opracowania dokumentacji i uzyskania
pozwolenia  na  budowę  i  w  związku  z  koniecznością  zabezpieczenia  bardzo  znacznych
środków na współfinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji ze środków
strukturalnych Unii w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego
INTERREG  w  budżecie  województwa  dolnośląskiego  na  2005  r.  nie  udało  się
wygospodarować  żadnych  środków  na  realizację  nowych  zadań  w  zakresie  budowy
towarzyszącej infrastruktury drogowej chodniki, zatoki autobusowe mimo bardzo dużej skali
potrzeb”. Więc uważa, że jeżeli nie udało się w 2005 roku wygospodarować, no to łaski nie
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robią  aby w 2006 roku złożyli  oferty. Jest  to  sprawa ważna  i  żałuje,  że  nie  dopisała  do
interpelacji tematu w sprawie ulicy Chrobrego, ale to nie znaczy, że tego nie zrobi.
Ponadto powróciła do chodników oraz oświetlenia,  gdzie  w budżecie było zabezpieczenie
środków i wpisane były zadania inwestycyjne, a okazuje się (jest koniec roku), że zrobiono te
inwestycje, które były w dalszej kolejności, a te gdzie jest teren niebezpieczny zostawiono.
Podobno wykonano tylko projekty, które będą leżały bo w 2006 roku nie ma nawet wzmianki.
Jedno co zrobiono (też na moją interpelację) to wycięto drzewa  gdzie tym samym pokazano
jak powinna droga wyglądać. 

Radna Genowefa Szpila zwróciła się z zapytaniem, dlaczego przy każdych rozmowach jakie
się  toczą  na temat  chodników i  dróg zapomina się  o  pewnej  części  gminy – Gościszów.
Nigdzie w żadnych pismach, czy do Powiatu czy gdziekolwiek,  nie ujęto Gościszowa jak
również Parzyc, Zabłocia i Godzieszowa. 
Z-ca Burmistrza  Tadeusz  Kupczak odpowiedział,  że  są  to  drogi  powiatowe i  jesteśmy w
stałym kontakcie. I te drogi są na pewno zgłoszone, jeżeli chodzi o drogę w kierunku Zabłocia
to  jest  stale  podnoszona.  Będziemy non stop  zabiegać jak  również  będzie  prosił  radnego
powiatu  L. Sochę.  Jest  stały kontakt  ze  Starostwem w sprawie dróg i  ten  kontakt  będzie
utrzymywany, a chodzi przede wszystkim o zdobycie środków finansowych. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa poinformowała, że na wczorajszej sesji Powiatu widziała
projekt budżetu dla całego Powiatu, w którym jest kwota 60 tys. na wykonanie chodnika w
Milikowie, ale tam jest głównie kampania wyborcza na miasto. Następnie poprosiła radnego
powiatu L. Sochę o wypowiedź. 
Radny powiatu Leszek Socha odniósł się do sprawy inwestycji przy drogach powiatowych
informując, że od gminy zależy ile tych dróg będzie ponieważ są porozumienia. Jeżeli będzie
partycypacja  w kosztach,  nie  ma  problemu,  jeżeli  są  zagwarantowane środki  w  budżecie
gminy około 50%, to powiat wykłada drugie 50% i inwestycje drogowe są robione. 
Przewodnicząca Rady Anna Rosa uzupełniła  swoją wypowiedź informując,  że  wczorajsza
dyskusja  na  sesji  była  burzliwa  i  długa  na  temat  inwestycji  drogowych  przy  drogach
powiatowych.  Bardzo  pięknie  wyszedł  z  całości  dyskusji  wójt  Gawron,  kwota  wkładu
własnego gminy sięgała w niektórych inwestycjach 90%. Tak, że gmina przy swoich planach
projektowych budżetu nawet niech nie śmie o cokolwiek starostwa  prosić.

Radny Piotr Bober powrócił do sprawy dróg wojewódzkich informując, że zapomina się o
czteroletniej inwestycja jaką jest obwodnica, a w Nowogrodźcu nie ma już którędy jechać.
Zadał pytanie, czy był omawiany temat obwodnicy w Nowogrodźcu?
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  odpowiedział,  że  sprawa  obwodnicy  została  bardzo
pozytywnie uwzględniona i  jeżeli  będzie  projekt  to  będzie  łatwiej  rozmawiać  o  środkach
finansowych jeżeli chodzi o środki z UE. To nie jest perspektywa przeszłego roku ale sprawa
była omawiana. 

Radna  Małgorzata  Braszko  powróciła  do  dróg  powiatowych.  Składała  wielokrotnie
interpelacje,  dostała  dzisiaj  ponownie  odpowiedź  na  interpelacje.  W  zeszłym  roku,  w
miesiącu marcu była osobiście z Burmistrzem i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w
celu obejrzenia  chodnika na ulicy Kolejowej,  odcinek 150 m. Dyrektor  powiedział,  że  to
kwestia 20 tys. zł, będzie to remont i nie trzeba nowego projektu. Powtarza cały czas, że jest
klepisko  i  układanie  klocków  lego  z  betonu,  a  po  ostatnich  opadach  deszczu  i  śniegu
mieszkańcy już część betonu wyrzucili. 
Następnie  zwróciła  się  do  radnego  powiatu  Leszka  Sochy bo będzie  ponownie  pisała  do
Powiatu  interpelację.  Była komisja  z  powiatu,  oglądała  chodnik  i  w pierwszej  kolejności
zatwierdzili remont chodnika na ulicy Kolejowej 
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Radny Leszek Socha odpowiedział, że remont chodnika wypadł bo nie było partycypacji w
kosztach. 

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  zwróciła  się  z  zapytaniem,  jakich  gruntów  dotyczy
dzisiejszy wyjazd Burmistrza do Specjalnej Strefy Ekonomicznej?
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  odpowiedział,  że  to  grunty  w  Specjalnej  Strefie
Ekonomicznej.

Radny Robert  Relich wspomniał,  że  grunty w strefie,  w pierwotnym założeniu  miały być
przeznaczone na obiekty produkcyjne, przemysłowe związane z działalnością gospodarczą, w
sumie  hotel  czy infrastruktura,  która ma służyć na rzecz osób zatrudnionych w specjalnej
strefie, naszym interesem jest aby sprzedawać grunty wokół strefy i je zagospodarowywać bo
z tego gmina ma dochód (ze sprzedaży nieruchomości). Nie widzi wspólnego interesu gminy i
strefy w tym zakresie. Następnie zadał pytanie, dlaczego rozmowy zostały tak poprowadzone,
że tak istotny obiekt nie znalazł się na gruntach, które są własnością gminy?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że w pierwszej kolejności są proponowane
grunty gminne i nie ma innego nastawienia ale o tym decydują inwestorzy. Gmina zgłosiła 63
ha  do  konkursu  dla  inwestorów  ogłoszonego  przez  Państwową  Agencję  Inwestycji
Zagranicznych i przeszła I etap. Taki konkurs jest wielką promocją, to jest tzw. grunt na złoty
medal. 

Radna Genowefa Szpila zwróciła się z zapytaniem, co robi powołana do tego spółka Busines
Park,  która  miała  działać  w  tym  kierunku  aby  nasze  ziemie  zostały  sprzedane  jak
najkorzystniej?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że w tej chwili nie odpowie ale przygotuje
na następną sesję. 

Radna  Henryka  Pilna  odniosła  się  do  sprawy  budowy  hotelu  w  Specjalnej  Strefie
Ekonomicznej. Smuci ją ten fakt, bo wzdłuż trasy nr 4 mieszkańcy na hasło, że strefa będzie
się rozwijać, zainwestowali w swoje gospodarstwa celem zrobienia pokoi gościnnych, hoteli,
restauracji, jadłodajni itp. Ma obawy, że taki hotel wymiecie kieszenie naszym mieszkańcom,
którzy płacą podatki, a my z tego żyjemy. Jaki jest interes Burmistrza pilnować sprawy hotelu.
Co nasi ludzie będą robić, źródła dochodu będą utracone. 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak uważa, że jeżeli będzie to hotel, to będzie hotel wysokiej
klasy. Trudno powiedzieć, ale nie miałby takich obaw. W strefie są dopiero trzy zakłady ale z
chwilą zagospodarowania całej strefy będzie zatrudnionych parę tysięcy osób. Także można
powiedzieć, że będzie potrzeba dodatkowych miejsc noclegowych. 

Również radny Mariusz Zamorski wyraził swoje zdanie w sprawie hotelu. Miejmy nadzieję,
że z tych kilku tysięcy osób, które będą pracowały  w strefie, zdecydowana większość będzie
mieszkańcami gminy, ewentualnie z Węglińca lub z Czerwonej Wody. I na pewno hotele nie
są potrzebne. W hotelach będzie mieszkała ekipa, która to wszystko uruchamia i buduje oraz
kadra  specjalistyczna,  ale  to  nie  są  ogromne  ilości  osób.  Myśli,  że  będzie  sporo  osób
(umysłowych) w kadrze z mieszkańców naszej gminy ponieważ jest dużo młodzieży, która
studiuje, która niedługo pokończy uczelnie i będzie szukała pracy. Uważa, że mieszkanie w
hotelu gdzie się ma dom o 10 km dalej to jest nieporozumienie. 

Radny Robert  Relich  myśli,  że  gminne  grunty wokół  strefy  trafią  do  trzech  inwestorów
dlatego, że infrastruktura czyli wodociągi, kanalizacja, energia, drogi dojazdowe itd. kończą
się na granicach strefy i Burmistrz prowadzi rozmowy z władzami strefy ekonomicznej, że po
prostu  te  tereny gdzie  nie  mamy pieniędzy w budżecie  gminy na zagospodarowanie  tych
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terenów w jakimś sensie są bezużyteczne. Wiadomo, że inwestor przychodząc korzysta ze
zwolnień  podatkowych  i  nie  ma  co  się  czarować  my  tych  gruntów  jeszcze  długo  nie
sprzedamy. 

Ad. 6. Informację z wykonania uchwał przedstawił Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak, która
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu oraz informację z wydanych zarządzeń, która
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

7/1
Uchwała nr XLI/305/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 25 listopada 2005 r.

w  sprawie  uchwalenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję i poprosiła Pana Michała Wilejczyka -
głównego projektanta o zreferowanie. 
Głos  zabrał  Pan  M.  Wilejczyk.  Ustawa  z  1994  roku  o  zagospodarowaniu  przestrzennym
wprowadziła  zasadę  dwustopniowego  planowania:  sporządzenie  studium  uwarunkowania
przestrzennego,  które  jest  ogólnym  dokumentem  planistycznym,  który  określa  kierunki
zagospodarowania – politykę przestrzenną gminy. Na podstawie tak sformułowanego studium
sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Za dwa miesiące minie 10
lat od uchwalonego pierwszego studium (styczeń 1996 r.). Jako jedna z pierwszych gmin na
terenie dawnego województwa jeleniogórskiego, obecnie dolnośląskiego – gmina należy do
tych gmin,  która  posiadają  miejscowe plany zagospodarowania.  Od tamtej  pory wiele  się
zmieniło, również w gminie Nowogrodziec m.in. powstanie specjalnej strefy ekonomicznej i
strefa  aktywności  gospodarczej,  dla  której  również  zostały  sporządzone  miejscowe  plany
zagospodarowania przestrzennego. Szkopuł był w tym, że te plany powstały jakby nielegalnie,
najpierw powinno się zmienić studium, a potem podjęcie uchwały. W między czasie jeszcze
wiele rzeczy powstało m.in. zmieniły się poglądy na niektóre sprawy dotyczącej gospodarki
przestrzennej. Mało tego, ustawa z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
nałożyła obowiązek zgodności projektu planu ze studium i ta zgodność ma być stwierdzana
jeszcze  w momencie  przystąpienia  do  sporządzenia  planu.  I  taka  zmiana  studium została
opracowana  przez  Biuro  Urbanistyki  i  Architektury,  na  którą  składa  się:  rysunek  nr  1
uwarunkowanie  (radni  otrzymali  w  postaci  elektronicznej),  załącznik  nr  2  kierunki
zagospodarowania przestrzennego, załącznik nr 3 tekst i załącznik nr 4 rozstrzygnięcie. W
trakcie wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu, każdy mógł złożyć swoje uwagi,
spostrzeżenia i nawet protesty jeśli chodzi o sposób rozwiązania niektórych zagadnień. Uwag
było dużo, a wnioskodawca był jeden - Kopalnia „Surmin - Kaolin” S.A., która na przestrzeni
ostatnich  lat  próbowała  w  różny  sposób  wpłynąć  między  innymi  na  Radę  Miejską  aby
skorzystać  z  możliwości  art.  53  ustawy  prawo  geologiczne  i  górnicze,  aby  zwolnić  z
obowiązku sporządzenia planu terenu górniczego. Surmin  – Kaolin” był niezadowolony z
rozstrzygnięć studium składając 7 uwag, z których 4 zostały uwzględnione przez Burmistrza,
3 uwagi nie mogą być uwzględnione i są przedłożone Radzie: 1)  nie ujęto granic obszaru
górniczego „Maria III” określonych w decyzji Ministra OŚZNiL z 1992 r., 2) nie wyznaczono
miejsca  składowania  mas  skalnych  i  odpadów  poprodukcyjnych na  terenie  byłej  kopalni
„Maria II”, 3) skreślenie zapisu dot. obowiązku sporządzenia planu terenu górniczego. 
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Radna  Genowefa  Szpila  poprosiła  o  podanie  4  uwag,  które  zostały  uwzględnione  przez
Burmistrza. 
Pan M. Wilejczyk poinformował, że uwaga 1 - uwzględniono przeznaczenie do rekultywacji
terenu byłego składu materiałów wybuchowych, uwaga 2 - uwzględniono przeznaczenie do
rekultywacji działek byłej kopalni „Maria II”, uwaga 3 - powtarza uwagę 2, uwaga 4 - dotyczy
kwalifikacji kopaliny (w pierwotnej wersji mylnie została zakwalifikowana kopalina).

Radny Robert Relich poprosił o wyjaśnienie zapisu zmiany studium str. 30 pkt 2 Surowce
eksploatowane lit. a) piaskowiec kaolinowy – „w czynnym i udokumentowanym złożu „Maria
III”  surowiec  kaolinowy  spełnia  wymagania  tak  dla  kaolinu  ceramicznego,  jak  i
ogniotrwałego”  oraz  zapisu  w uzasadnieniu  do  uchwały:  „wnioskowany  przez  „Surmin  –
Kaolin” teren po b. kopalni  „Maria III” wyłączony został  z granic obszaru górniczego i
przeznaczony został do rekultywacji”.
Pan  M.  Wilejczyk  odpowiedział,  że  do  tego  przyczyniła  się  kopalnia.  Docelowo  sposób
rekultywacji terenu wyjdzie określony, eksploatacja do 2020 roku będzie się odbywała, więc
nie  ma  potrzeby  mówić  na  obecnym  etapie  15  lat  przed  końcem  koncesji  o  kierunku
rekultywacji terenu. Do zadań studium nie należą takie szczegółowe sprawy jak wyznaczenie
miejsc składowania, wyznaczenie środków rekultywacji itd. 

Radna Henryka Pilna zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza, w załączniku nr 4 pkt 2 jest
zapis:  „Nie wyznaczono miejsca składowania mas skalnych i odpadów poprodukcyjnych na
terenie byłej  kopalni  „Maria  II”” –  było pytanie na  zebraniu  sołeckim do Burmistrza  E.
Szczerbienia. Pytanie i informacja złożona przez Przewodniczącą Rady, którą to informację
powzięła na sesji Rady Powiatu w Bolesławcu (byłam również), gdzie składał informację szef
Ochrony Środowiska z Jeleniej Góry, że właśnie w wyrobisku „Maria II” będzie składowane
15  tys.  ton  odpadów  z  zagranicy.  I  na  ten  temat  Burmistrz  miał  zrobić  rozeznanie  i
odpowiedzieć. Pan z Ochrony Środowiska monitował wręcz, że szkodę jaka powstanie po
zasypaniu tych odpadów w tym miejscu to będzie zatrucie wód gruntowych działających na
zdrowie ludzi.  Więc pyta, czy Burmistrz  zrobił  rozeznanie i  jakie kroki zostały podjęte w
kierunku aby takich śmieci – bomby ekologicznej, śmietnika Europy (takie słowa również tam
padały) aby nie doszło do tego. 
Pan M. Wilejczyk poinformował, że zna odpowiedź na zadane pytanie. Nastąpiło pomieszanie
pojęć odpadów. Odpady kopalniane zgodnie z ustawą o odpadach są odpadami wtedy jeśli nie
jest  wyznaczone  ich  miejsce  składowania  w  koncesji  lub  w  miejscowym  planie  terenu
górniczego  (nie  są  odpady).  Jeśli  nie  są  spełnione  te  dwa  warunki  to  wtedy staje  się  to
odpadem. Kopalnia ma na mocy decyzji dawnego Urzędu Rejonowego, obecnie Starostwa
Powiatowego decyzje o wykorzystaniu mas skalnych powstałych z wydobycia i przeróbki na
terenie byłej kopalni „Maria II”, ale to jest tylko w ramach decyzji o rekultywacji, nie ma
możliwości składowania jakichkolwiek innych odpadów niż te, które zostały wymienione. 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak dodał, że w powyższej sprawie podjęte zostały działania i
przeprowadzono kontrolę. Zapewnił, że nie będzie wywożone i nie została wywieziona żadna
forma odpadów. 
Dalej  radna  Henryka  Pilna  nadmieniła,  że  informacja  w  powiecie  złożona  przez  Pana  z
Ochrony  Środowiska  z  Jeleniej  Góry  była  tego  rodzaju  aby  zwrócić  się  do  Inspektora
Głównego Ochrony Środowiska żeby nie dopuścić do tego bo wszystkie pozwolenia zostały
wydane. Również było powiedziane, że jaka armia ludzi musiała by być zatrudniona do tego
aby kontrolować przywożone jakimkolwiek transportem śmieci w to miejsce.
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że przyjęli tą informację i poważnie zostało
to potraktowane
Radna Henryka Pilna zadała pytanie, czy jest to na piśmie?
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Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że część rzeczy jest na piśmie. Postara się
przekazać potwierdzoną pełną informację. 

Radny Robert Relich odniósł się do sprawy wód powierzchniowych i podziemnych i zadał
pytania,  czy zmiany w studium chronią  interesy gminy,  czy w związku z  tym na mocy
przepisów prawa gmina ma prawo w stosunku do zakładu – przedsiębiorstwa rosić prawo
związane z odszkodowaniem, ewentualnie z udziałem finansowym w budowie wodociągu na
terenie  Gireałtowa.  Uważa,  że  eksploatacja  na  obszarze  górniczym  powoduje  obniżenie
poziomu wody na obszarze Gierałtowa. 
Pan M. Wilejczyk przytoczył zapis „uwarunkowanie”,  a uwarunkowanie to nic innego jak
zapis  stanu  istniejącego,  a  my  tego  nie  uchwalamy  tylko  podajemy  informację  czym
dysponujemy. Zgodził  się  z  wypowiedzią  radnego R.  Relicha,  że  gmina ma prawo żądać
słusznego  odszkodowania  za  szkody  górnicze.  Dodał,  że  w  obrębie  obszaru  górniczego
przedsiębiorca  ma  prowadzić  roboty  górnicze  różne,  w  obrębie  terenu  górniczego  mogą
zachodzić niekorzystne wpływy. W terenie górniczym mogą nastąpić szkody jeśli w obrębie
terenu górniczego użytkownik, właściciel nieruchomości stwierdzi np. że woda zniknęła na
wskutek  spowodowanej  błędną  eksploatacją  górniczą  i  na  podstawie  oceny  którą  my
dysponujemy,  a  ocenę  na  oddziaływanie  na  środowisko  przedsiębiorstwo  ma  obowiązek
zrobić przynajmniej w momencie uzyskania koncesji (1995 rok) ma duże wątpliwości co do
tej  oceny oddziaływania.  Nie powie co do wierzytelności  bo nie  ma prawa kwestionować
fachowości osób, które taką ocenę sporządziły. Natomiast po 10 latach ma prawo wątpić w
niektóre oddziaływania wiedząc, że eksploatacja nastąpiła. 
Radny Robert Relich oznajmił, że każdy mieszkaniec Gierałtowa stwierdził  obniżenie wód
powierzchniowych  i  gruntowych.  W  związku  z  tym  ma  prawo  wystąpić  pisemnie  do
przedsiębiorcy o odszkodowanie,  a organ administracji  jakim jest  gmina powinna ten fakt
potwierdzić. 

Radny Mariusz  Zamorski  odniósł  się  do  sprawy odprowadzania  i  oczyszczania  ścieków.
Uważa,  że zapisy studium a plany zagospodarowania przestrzennego powinny być spójne.
Zadał pytanie, jak mają budować się inwestorzy prywatni skoro wiadomo, że kanalizacji nie
ma i długo nie będzie, to w jaki sposób mają odprowadzić ścieki?
Pan M. Wilejczyk odpowiedział,  że te zapisy nie kłócą się, gospodarka ściekowa musi być
rozwiązywana  na  takich  samych zasadach  jak  robi  to  Powiat,  co  nie  zwalnia  oczywiście
gminę  od  obowiązku  kanalizacji.  To  wynika  nie  tylko  z  zapisów miejscowego  planu,  to
wynika z wielu przepisów ustaw nadrzędnych prawa lokalnego. 
Dalej radny Mariusz Zamorski sprawę przedstawił na swoim przykładzie. Chciał wybudować
przydomową  oczyszczalnię  ścieków  i  po  przepychankach  z  Gminą,  Powiatem  i  wyżej
zrezygnował z tego. Starostwo stwierdziło na podstawie decyzji Gminy, że nie jest to zgodne
z  planem  bo  w  planie  jest  zapis  tylko  o  kanalizacji  ogólnej.  Rozumie,  że  odbiorcy
indywidualni mogą tylko i wyłącznie podpinać się pod kanalizację, której nie ma. To w jaki
sposób mają rozwiązać gospodarkę ściekową.
Pan M. Wilejczyk odpowiedział, że taka uwaga była mu znana wcześniej bo te wątpliwości
mają  wszyscy.  Przeanalizował  tekst  studium,  czy  nie  ma  jakiegoś  zapisu,  który
uniemożliwiałby realizację planu lub przekreślał możliwości innego rozwiązywania. 
Zdaniem P. Wilejczyka Starostwo nieprawidłowo odczytuje ustalenia planu. Nie ma wpływu
na to, ale Urząd Miejski może ze Starostwem na ten temat wygenerować i pokazać, że ten
zapis nie jest ustaleniem planu. 
Następnie radny Mariusz Zamorski przedstawił zapis jaki jest w projekcie budżetu na przyszły
rok dotyczący likwidacji wysypiska komunalnego i  czy to nie powinno być poprawione w
studium?
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Pan  M.  Wilejczyk  odpowiedział,  że  również  nie  widzi  sprzeczności.  Jeżeli  gmina  nie
zrealizuje tego, to co wtedy?

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Rady Anna Rosa zamknęła dyskusję.
W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” zamknięciem dyskusji – 14, „przeciw” –
0, „wstrzymujących się” – 0.

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

W tym momencie Przewodnicząca Rady Anna Rosa ogłosiła przerwę w obradach.

7/2
Uchwała nr XLI/306/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.
Radna Henryka Pilna poprosiła o wyjaśnienie zapisu w § 1 pkt 9 – o jakie grunty chodzi?
Skarbnik  GiM  Marianna  Ludkiewicz  odpowiedziała,  że  są  to  wszystkie  grunty  nie
sklasyfikowane. 

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

7/3 
Uchwała nr XLI/307/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

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

7/4
Uchwała nr XLI/308/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2006 rok.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję. 
Następnie poinformowała,  że wszystkie  opinie komisji  są  pozytywne do kwoty, która  jest
zaproponowana a która wynika z ustawy czyli 27,88 zł za 1 dt i zwróciła się z zapytaniem, co
w takiej sytuacji?
Wyjaśnień dokonała Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz informując, że uchwała, która była
podjęta w ubiegłym roku obowiązuje w danym roku tj. w 2005. Ponieważ nie było żadnych
zmian, Rada nie proponowała obniżenie stąd będzie to zgodnie z obowiązującą ustawą i nie
musi być uchwały.
Przewodnicząca Rady Anna Rosa nadmieniła, że uchwała jest w porządku obrad i Rada nie
może teraz nie przystąpić do głosowania. 
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Radny Mariusz Zamorski zadał pytanie, co będzie jeżeli Rada przyjmie ją w takiej formie jaka
jest?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak zaproponował przyjąć uchwałę. 
Przewodnicząca Rady Anna Rosa dodała, że Radca twierdzi, że nic złego nie będzie jeżeli
zostanie przyjęta i zaproponowała przegłosowanie uchwały. 

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

7/5
Uchwała nr XLI/309/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu.

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

7/6
Uchwała nr XLI/310/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Godzieszowie.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.
Radny Zbigniew Mitera zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zapisu w § 2 pkt „za wynajem i
udostępnienie  pomieszczeń,  boisk  i  wyposażenia”  –  czy  szkoła  za  wynajem  sali
gimnastycznej dla organizacji sportowej będzie mogła pobierać opłaty?
Skarbnik  GiM  Marianna  Ludkiewicz  odpowiedziała,  że  w  tym  przypadku  chodzi  o
działalność obcych organizacji (np. kolonie), które chciałyby skorzystać z boisk. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

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

7/7
Uchwała nr XLI/311/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Nowogrodźcu.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.
Radny Zbigniew Skwarek poprosił o wyjaśnienie zapisu § 3  pkt 2 - „SI POMOST”?
Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz odpowiedziała, że Miejsko Gminnym Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nowogrodźcu otrzymał program informacyjny POMOST, na który otrzymuje
środki z Urzędu Wojewódzkiego. 
Radny Zbigniew Skwarek dodał, że w uchwale powinien być konkretny zapis.
Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz odpowiedziała, że skrót zostanie rozpisany. 
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W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

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

7/8
Uchwała nr XLI/312/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie bankowej
obsługi budżetu gminy i miasta Nowogrodziec.

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

7/9
Uchwała nr XLI/313/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Czernej.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.
Następnie poinformowała,  że  na obrady była zapraszana Dyrektor Szkoły Podstawowej  w
Czernej.  Stwierdzając,  że  nie  ma  Pani  Dyrektor  jak  również  nie  ma  radnego  i  sołtysa  z
Czernej myśli, że dokumenty są wszystkie i mówią same za siebie. 
Radna Henryka Pilna stwierdziła, że szkoła wybrała dobry kierunek bo ma sponsora bardzo
mocnego ponieważ nazwa zobowiązuje. 

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

7/10
Uchwała nr XLI/314/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 25 listopada 2005 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Nowogrodźca.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.
Jednocześnie poinformowała, że inicjatorem projektu uchwały jest Wiceprzewodniczący i jej
osoba. Są winni uzasadnienia tej uchwały ale również nie dostała akceptacji prawnej. Radca
Prawny wyraził negatywną opinię i poprosiła o komentarz odnośnie negatywnej opinii.

Radca  Prawny  Konstanty  Szczepanik  odpowiedział,  że  uchwała  w  proponowanej  treści
zawiera obniżenie wynagrodzenia dla Burmistrza. Z tego względu, że ta procedura obniżenia
wynagrodzenia jest po pierwsze skomplikowana, po drugie jest tak skomplikowana, że to nie
znajduje odpowiedzi w przepisach prawa stanowionych, a mianowicie. Przede wszystkim gdy
jest stosunek pracy (w powszechnym słowa rozumieniu) i następuje obniżenie wynagrodzenia
to  następuje  przez  wypowiedzenie  warunków  umowy  o  pracę  albo  w  tak  zwanym
wypowiedzeniu zmieniającym gdzie od razu proponuje się inne warunki pracy i płacy. W tej
sytuacji  kodeks  pracy  i  inne  akty  prawne,  które  określałyby  o  zasadach  regulacji  tego
zagadnienia, one milczą wobec tej szczególnej sytuacji, która zawiera się w stosunku pracy
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zawieranym przez Burmistrza wybieranego w powszechnym wyborze a Radą, która zatrudnia
ale zatrudnia w rozumieniu nie pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy tylko go zatrudnia
bo ktoś musi jakąś umowę podpisać. Wobec faktu, że w tej sytuacji w sposób oczywisty nie
ma regulacji prawa stanowionego tzw. z pozytywnych przepisów prawa, a nie można odnieść
do tego stosunku pracy pomiędzy Burmistrzem a Radą, że jest to relacja znana kodeksowi
pracy (relacja polegająca na tym, że jest  to  układ pomiędzy pracodawcą a pracownikiem-
ponieważ  z  całą  pewnością  Rada  nie  jest  pracodawcą).  Uważa,  że  istnieje  uzasadniona
wątpliwość co do faktu, że ten projekt uchwały można by nazwać zgodny z prawem z tego
względu, że moja rolą jest  zasygnalizować przez  odmowę podpisania tego projektu,  że w
istniejącym stanie prawnym według mojej najlepszej wiedzy tego typu procedurę nie można
przeprowadzić  bez  naruszenia  przepisów  prawa.  Na  pytanie,  czy  można  podjąć  próbę
uchwalenia tego projektu odpowiadam, że można. Po to mamy organy kontrolne, po to są
systemy  zaskarżania  uchwał  aby  można  było  potem  weryfikować.  Chce  tylko  na
podstawowym  poziomie  czyli  u  nas  na  miejscu  stwierdzić,  ze  procedura  jest  tak
skomplikowana,  a nie  ma w orzecznictwie rozstrzygnięć jednoznacznych. Moim zdaniem,
rozstrzygnięcie prawne w tej sprawie może być podjęte na poziomie tylko Sądu Najwyższego
ponieważ tylko on ma prawo orzeczenia, które stanowi prawo wiążące na innych. Oczywiście
w  orzecznictwie  dotychczas  uchwalonym  nie  ma  konkretu  polegającego  na  tym,  że
Burmistrzowi obniżono wynagrodzenie i wszystkie konsekwencje prawne. Dalej wskazał na
jeden argument podstawowy, na treść przepisu art.  11 kp, który mówi, że umowa o pracę
zawiera się  w sposób mediacyjny i  wtedy jest  uzgodnienie  warunków. W tym przypadku
żadnego  uzgodnienia  warunków  nie  było.  Burmistrz  został  wybrany  w  wyborach,  Rada
zaproponowała jakąś stawkę i on to przyjął. Nigdzie nie ma napisane, co ma zrobić Burmistrz
w momencie kiedy mu się proponuje w czasie kadencji niższa stawkę, czy to oznacza, że jest
to wypowiedzenie zmieniające, czy to oznacza, że są nowe warunki, czy to oznacza, że to trzy
miesiące wypowiedzenia,  nie  m do tej  pory przeoranej  ziemi  to jest  ugór prawny. Z tego
względu, że rolą prawnika jest określanie czy dany projekt jest zgodny z prawem to dlatego
odpowiada  jednoznacznie.  W  moim  przekonaniu  ten  projekt  nie  jest  zgodny  z  prawem
ponieważ nie ma w tej chwili stanowionego prawa dla którego treści można by było się oprzeć
jako  na  treści,  która  legalizowałaby obniżania  wynagrodzenia  w  czasie  trwania  kadencji.
Namawiam do działania w tej sprawie przez co, że być może przez podjętą uchwałę, którą
zapewne zaskarżyć może (każdy może zaskarżyć) Burmistrz i za rok, dwa może uzyskamy
jakieś orzeczenie. 

Następnie Przewodnicząca Rady złożyła uzasadnienie do uchwały :
1) utrudnianie i nieterminowe przekazywanie komisjom Rady Miejskiej dokumentów i

wyjaśnień,
2) nieterminowe  przedkładanie  jednostkom  budżetowym  środków  na  wykonywanie

zadań,
3) nieterminowe realizowanie zobowiązań wobec zleceniobiorców,
4) brak  środków  finansowych  na  pokrycie  zobowiązań  i  rozpoczęcia  zadań

inwestycyjnych,
5) nie przekazywanie Radzie bieżącej korespondencji kierowanej do Rady,
6) nadzór  właścicielski  nad  spółkami,  nieudolny  i  niegospodarny udział  w  gminnym

partnerstwie publiczno – prawnym,
7) brak realizacji gminnego programu gospodarowania odpadami,
8) tworzenie projektów bez zabezpieczenia środków na ich realizację,
9) brak  uczestnictwa  w  sesjach  i  pracach  komisji  Rady  Miejskiej,  oddelegowanie

upoważnionych pracowników,
10) brak odpowiedzi na wnioski wypracowane podczas posiedzeń stałych komisji Rady i

podczas sesji.
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Radny Robert Relich zgłosił wniosek do § 4 uchwały, aby uchwała weszła w życie z mocą
obowiązującą od dnia 1 grudnia 2005 r. 
Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  wyraziła  zgodę  na  zmianę  i  poddała  pod  głosowanie
wniosek radnego R. Relicha. 
 W  głosowaniu  jawnym brało  udział  14  radnych,  „za”  wnioskiem  –  9,  „przeciw”  –  0,
„wstrzymujących się” – 5.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” podjęciem uchwały – 8, „przeciw” – 0,
„wstrzymujących się” – 6.

W tym momencie Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach.
Za zgodą Przewodniczącej Rady radny Robert Relich opuścił posiedzenie (godz. 11:40).
 
Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Genowefa Szpila poprosiła o wyjaśnienie informacji jaka jest wywieszona na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w sprawie gazyfikacji Nowogrodźca.
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  poinformował,  że  podczas  rozmowy  z  Prezesem
Dolnośląskiej   Spółki Gazowniczej  we Wrocławiu pojawił się temat inwestycji gazowych,
które  mogą  być  przeprowadzone  w  gminie  Nowogrodziec  tylko  jest  jeden  warunek,  czy
mieszkańcy  chcą  gazu  i  chcemy  mieć  orientację  jakie  jest  zapotrzebowanie.  Mając
rozpoznanie dopiero wtedy będą rozmowy na temat inwestycji. Taka rozmowa została podjęta
ponieważ firma Noelken jest zainteresowana dostawą gazu. 
Radna Maria Wociechowska wtrąciła, inwestycja w mieście czy w gminie?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że jeżeli będzie możliwość w gminie to też
w gminie. Mówiliśmy o Wykrotach bo tam też jest możliwość. 
Radna  Genowefa  Szpila  zwróciła  się  z  zapytaniem,  dlaczego  pozostałe  miejscowości  nie
zostały poinformowane? Dodała, że niektórzy mieszkańcy Gościszowa widzieli tą informację
i zgłosili takie zapytanie, dlaczego nic się nie robi w kierunku Gościszowa. 
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  odpowiedział,  że  jeżeli  będzie  zapotrzebowanie  to
rozmowy będą w tym kierunku, a jakie są możliwości w Gościszowie to ewentualnie przez
sołtysa (na  pytanie:  jest  sołtys  z  Gościszowa?  Odpowiedź  z  publiczności:  „zwolnił  się”).
Przekazał informację poprzez referat inwestycji żeby wszędzie taką informację do sołtysów
podać (głosy od sołtysów, że nie dostali takiej informacji). Jeżeli jest takie zapotrzebowanie to
uzupełnimy i sołtysi zrobią rozpoznanie, czy jest zapotrzebowanie. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zwróciła się z zapytaniami:
1) na jakim etapie jest prowadzona sprawa w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu w sprawie

drogi gminnej na odcinku przy posesji Pani Surosz?
2) kto dopuścił do przejazdu w celu wywozu gruzu i odpadów z rozbiórki sali gimnastycznej

drogą gminną ul. Lipową i Jodłową?
3) na jakim etapie jest  realizacja wniosku o kursowym autobusie PKS, który zawija przy

szkole ul. Asnyka i również jeździ drogą gminną ul. Lipową i Jodłową, która jest bardzo
wąska, stwarzając niebezpieczeństwo?

Na pierwsze pytanie Radca Prawny Konstanty Szczepanik odpowiedział, że sprawa nie jest
prawomocna ponieważ nie  został  wydany wyrok orzeczenie  w drugiej  instancji  w Sądzie
Okręgowym w Jeleniej Górze. 
Radny Piotr Boer wtracił zapytanie, kto płaci za sprawy sądowe - podatnicy?
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Radca Prawny Konstanty Szczepanik odpowiedział, że to wszystko zależy od wyniku sprawy.
Jeżeli  gmina  była  powodem  to  gmina  założyła  pieniądze  i  jak  wygra  to  dostanie  je  z
powrotem.
Na kolejne zapytania odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie. 

Następne zapytania Przewodniczącej Rady Anny Rosa:
1) dlaczego jest zimno w sali sportowej „czerwony kościół”?
2) odnośnie  inwestycji  budowa chodnika  przy drodze  powiatowej  nr  2496 w Milikowie,

kiedy nastąpi odwodnienie pewnego odcinka drogi drogą wewnętrzną nr 625?
Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

Radna  Henryka  Pilna zwróciła  się  z  zapytaniami  (dot.  pisma  z  dnia  28.07.2005  r.  -
odpowiedzi na zapytania zgłoszone podczas XXXIII Sesji w dniu 17.06.2005 r.):
1) na  jakim  etapie  jest  wniosek  aplikacyjny  złożony  11  lipca  br.  o  dofinansowanie  ze

środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  Programu  Inicjatyw
Wspólnotowych INTEGER III na budowę sali gimnastycznej?

2) na  jakim  etapie  jest  sprawa  oświetlenia  przy  ulicy  Chrobrego  i  Kaolinowej  w
Nowogrodźcu?

3) na jakim etapie jest sprawa wykonania wodociągu w ciągu ulicy Chrobrego?
Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

Radny  Zbigniew Mitera  zwrócił  się  z  zapytaniem,  kiedy zostanie  dokończony chodnik  w
Zebrzydowej (20 m) przy posesjach koło stacji kolejowej?
Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

Radna Elżbieta Kata  wnioskuje o uwzględnienie  wykonania kilku punktów oświetlenia w
Wykrotach aby dokumentacja nie straciła na ważności (od drogi nr 4 do pewnego miejsca i od
szkoły do pewnego miejsca).
Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

Radna Maria Wojciechowska zwróciła się z zapytaniem, czy można przenieść część środków
z 2005 r. jakie były przeznaczone na wykup gruntu w celu zwiększenia boiska do piłki nożnej
w Nowej Wsi - na wyrównanie płyty boiska?
Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

Radny Mariusz Zamorski  poruszył sprawę tłucznia.  Zwrócił  się  do sołtysów czy ktoś jest
zadowolony z dróg wykonanych tłuczniem?
Sołtys Maria Turek poinformowała, że najważniejsze drogi w Nowej Wsi są zrobione tym
tłuczniem ale po opadach deszczu tymi drogami nie można przejechać (ogromne błoto). 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że w trzech wsiach zostało zrobione Nowa
Wieś, Czerna i Kierżno. Na dzień dzisiejszy chodzi o pieniądze i jeżeli pojawią się dodatkowe
środki to będzie dalsza kontynuacja. 
Radny Mariusz Zamorski wyraził zdanie, że te środki same się nie pojawią. Szansa na to jest
ale nie ma środków to trzeba powiedzieć wprost albo nie robimy tego bo nas nie stać albo
robimy  wszystkie  drogi  (skoro  można  skorzystać  praktycznie  na  darmowym  tłuczniu)  i
rezygnujemy z czegoś innego. 
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  odpowiedział,  że  jest  zaplanowane  na  przyszły  rok,
wykonawca będzie w stanie  od razu wejść na prace.  Zdeponowano 5 tys. ton odpadu i  z
chwilą pojawienia się dodatkowych środków przystąpi się do realizacji. 
Radna Genowefa Szpila dodała, że było już zaplanowane w budżecie 240 tys. zł na te drogi i
tylko na tłuczeń, a 80 tys. to nie jest  jeszcze 240 tys. Ponadto nadmieniła o otrzymanych
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dodatkowych środkach 100 tys. zł jakie wpłacił „Surmin – Kaolin” (podtek), które miały być
przeznaczone  właśnie  na  remonty  dróg  (zgodnie  z  wypowiedzią  Skarbnik  na  Komisji
Rewizyjnej).
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że problemy finansowe na koniec roku są
poważne. Szkoły bardzo mocno wołają bo brakuje ok. 300 tys., a trzeba zapłacić za ZUS, za
podstawowe utrzymanie bieżące. 

Głos zabrała radna Henryka Pilna. Brakuje pieniędzy na wszystko, podatki z ostatniej raty na
pewno nie zagwarantowały w połowie wydatków, które powinny być pokryte. Moim zdaniem,
jest jakby skutkiem działań w nieodpowiednim kierunku, podając przykład. W 2003 roku w
budżecie  zaklepaliśmy  20  tys.  na  remont  Urzędu  i  sądziliśmy,  że  te  20  tys.  to  pójdzie
przynajmniej na malowanie tych ścian w pokojach u pracowników. Okazało się, że 20 tys.
poszło na jakiś projekt, projekt leży, pójdzie zaraz do kosza, pieniędzy dalej na inwestycję nie
ma, dach przecieka (wystarczy pójść na strych i zobaczyć), dziewczyny siedzą w brudnych
pomieszczeniach, płytka jak była wybita w ubikacji tak jest do dzisiaj  (a to nie trzeba nie
wiadomo  ile).  Rozmawiała  kiedyś  z  jednym  panem,  który  zarządza  w  Nowogrodźcu
obiektem, który mówił, że jak nie ma z kim robić to zakłada ubranie robocze i pomagam. Czy
jest jakiś plan aby zrobić dziewczynom warunki w pokojach bo wejść do pokoju do pani,
która dowody wydaje, to się zdziwiłam gdzie ona mnie prowadzi. 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że zrobi wszystko aby to wykonać. 
Radna  Henryka  Pilna  ponadto  dodała  również  o  złym  wyglądzie  podłogi  w  gabinecie
Burmistrza.

Ad. 9. Odczytane zostały niektóre odpowiedzi na zapytania radnych zgłoszone na ostatniej
sesji (z uwagi na krótki termin).

Sołtys Halina Słabicka odniosła się do swojego zapytania w sprawie topoli rosnących przy
stadionie informując, że sprawą zajęła się Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w
Nowogrodźcu. 

Radna Małgorzata Braszko poinformowała, że odpowiedź ją nie satysfakcjonuje dlatego, że
jak wcześniej wspominała od początku roku wałkuje się sprawa ulicy Kolejowej i ponownie
złoży wniosek o ujecie w projekcie  budżetu  gminy i  miasta  kwoty 20 tys. na wykonanie
remontu.
Radna Genowefa  Szpila  zwróciła  uwagę,  ze  jeszcze  było zapytanie  odnośnie  przekazania
nagród.
Sekretarz  GiM  Józef  Kata  odpowiedział,  że  odpowiedź  jest  już  przekazana  ale  chce
zauważyć, że zapytania obydwu kwestii zostały przekazane 11 listopada br. 

Ad. 10. Wolne wnioski i informacje.

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  zaapelowała  -  skorzystała  z  przywileju  dostępu
dokumentów i stwierdza, że realizacja wniosków jest praktycznie żadna. Po co jest Rada? Czy
to nie jest inicjatywa, o której Radca Prawny mówił podczas spotkania z nadzorem prawnym
Wojewody? 

Radna Małgorzata Braszko zgłosiła wniosek o ujęcie w projekcie budżetu gminy i miasta na
2006  r.  kwoty  20  000  zł  z  zaznaczeniem  na  remont  chodnika  na  ulicy  Kolejowej  w
Nowogrodźcu.
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Radna  Genowefa  Szpila  w  imieniu  kolegi  radnego  z  Gierałtowa  zgłosiła  wniosek:  Rada
Miejska wnioskuje o opracowanie przez Burmistrza wniosku o odszkodowanie z tytułu braku
wody pitnej w miejscowości Gierałtów na skutek działalności górniczej do przedsiębiorstwa
SURMIN S.A.  i  innych oraz  potwierdzenia  poziomu  obniżenia  wód powierzchniowych i
podziemnych w formie dokumentów uzasadniających wniosek.
Przewodnicząca Rady Anna Rosa poddała pod głosowanie w związku,  ze jest to  wniosek
Rady.
W  głosowaniu  jawnym brało  udział  13  radnych,  „za”  wnioskiem  –  13,  „przeciw”  –  0,
„wstrzymujących się” – 0.

Przewodnicząca  Rady Anna  Rosa  zgłosiła  wniosek:  Rada  Miejska  wnioskuje o  złożenie
skargi na opieszałą działalność Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu w sprawie podejrzenia
popełnienia przestępstwa niegospodarności przez Zarząd GiM Nowogrodziec do Prokuratury
Apelacyjnej z powiadomieniem Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. 
W  głosowaniu  jawnym brało  udział  13  radnych,  „za”  wnioskiem  –  11,  „przeciw”  –  0,
„wstrzymujących się” – 2.

Radna Genowefa Szpila zgłosiła wniosek do Przewodniczącej Rady Miejskiej, aby wystąpiła
do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  podanie  podstaw  prawnych  umożliwiających
przyznanie nagród pieniężnych pochodzących z niezrealizowanych diet rady jednoosobowo,
przez Przewodniczącego Rady w dniu 29.06.1998 r. bez uchwały Rady GiM Nowogrodziec
upoważniającej Przewodniczącego do takich działań. 
Dalej  Radna Genowefa Szpila zgłosiła wniosek o udzielenie Radzie Miejskiej informacji w
sprawie Spółki Bussines Park (co zrobiła w zakresie w jakim została powołana dla gminy
Nowogrodziec). 

Radna Henryka Pilna zgłosiła wniosek o udzielenie Radzie Miejskiej informacji (na piśmie)
jakie  korzyści  ma  gmina  z  Kamiennogórskiej  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej  Małej
Przedsiębiorczości S.A. 

Radna Genowefa Szpila zgłosiła wniosek o poinformowanie sołtysów o gazyfikacji poprzez
wywieszenie ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zgłosiła wniosek o przekazanie jednego transportu tłucznia
na drogę – wjazd z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną nr 625. 

Radna Henryka Pilna zwróciła się z zapytaniem, co gmina ma zamiar zrobić z budynkiem
remizy w Kierżnie?

Radna Genowefa Szpila zgłosiła wniosek o nawiezienie tłucznia na drogę w Gościszowie przy
posesji P. Wolak – P. Siembida.

Radca  Prawny Konstanty Szczepanik  przedstawił  swoją  propozycję  i  zaprosił  w  imieniu
Biegu Piastów w Jakuszycach do spędzenia wolnego czasu na nartach.

Sołtys Maria Turek zwróciła uwagę na pogorszenie jakości wody w Nowej Wsi oraz w Bieńcu
i prosi o interwencję w tej sprawie. 

Mieszkaniec Wiktor Pilny poruszył sprawę radnych i Burmistrza.
Przewodnicząca Rady Anna Rosa przerywając odebrała głos Panu W. Pilnemu. 
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Przewodnicząca Rady Anna Rosa 
Cyt.  „Proszę,  Pan  Kazimierz  Góra,  ale  ja  Panu  Kazimierzowi  Góra  chciałabym  coś
powiedzieć i  przypomnieć o powadze sesji. Na ostatniej sesji zadał Pan 6 zapytań, które Pan
na drugi dzień na piśmie wycofał. Jeżeli Pan ma zapytanie bądź wniosek, bardzo proszę”.

Mieszkaniec Kazimierz Góra 
Cyt.  „Mam  zapytanie  ale  ze  sprostowaniem.  Te  pytania  Pani  Przewodnicząca  dotyczyły
wszystko tylko, że sytuacja się zmieniła na sesji coście podjęli uchwałę i te pytania nie były
adekwatne.  Po  prostu  w  porządku,  który  wysoka  rada  zatwierdziła  porządek  jest  wolne
wnioski i informacje kochani, zatwierdziliście i nim ja po prostu chcę zadać pytanie, mogę
poinformować i  informuję dlaczego ja zrezygnowałem z tych punktów.  I  dzisiaj  te  punkty
właśnie chcę zadać ale w innej formie. Po prostu jest informacja zatwierdziliście państwo
wolne wnioski i informacje, samiście podnieśli rękę. I proszę zaczynam uzupełnienie do Pani
Pilnej niech, tam chodzi o ten stryszek, zlikwidować tą palarnię, tam sam szef budownictwa
chodzi na papieroska. To tyle. Następne, zadaję pytanie, jak sąd odrzuci wniosek o upadłość,
co Pan zrobi z Termoelem? Tu jest teraz jak to mówią informacja chcę dodać do tego bo po
prostu będę uzupełniać niektóre, informacja  jeśli będzie Pan chciał przywrócić grzanie do
Termoelu, zapewniam wszystkich obecnych, że pozwę Radę Miejską oraz Burmistrza do sądu
i  będą namawiał  mieszkańców żeby  poszli  sam pomogę  wypełnić  pozwy  i  w  taki  sposób
uwolnimy miasto i gminę od radnych bezradnych, od byłych sekretarzy PZPR POP oraz ich
członków,  wykorzystam artykuł  z  ustawy o samorządzie  terytorialnym numer artykułu  97,
zablokujemy możliwość kandydowania w przyszłości. Następne pytanie, kiedy Pan rozwiąże
umowę o  prace  z  byłym Burmistrzem oraz  z  Panią  Majgier? Bo rada nie  miała  odwagi
zablokować zatrudnienia byłego Burmistrza na stanowisko Sekretarza. Pytanie trzecie, jak
Pan zamierza ukarać winnych, którzy zaniedbali kontroli dotyczącej eksploatacji składowiska
ostatnie  pismo z  WOŚ z  dnia  14.11.2005  r.?  Cztery,  ile  urzędników studiowało  oraz  ilu
studiuje za nasze pieniądze, proszę o nazwiska? Tym co studiowali powinni zwrócić pieniążki,
a dla studiujących przerwać finansowanie. Piąte, jak Pan obejmował Urząd Panie bo niema
ja mówię w powietrze wiem, że to będzie w internecie, jak Pan obejmował urząd ilu było
urzędników, jaki stan jest obecny? To jest pytanie. Szóste, na jakiej podstawie Pan zatrudnił
Zastępcę  wcześniej  rezygnując  z  Zastępcy?  To  jest  pytanie.  Informacja,  gdy  zostanie
zamknięte wysypisko śmieci również pozwę Radę oraz Pana do sądu, jeśli choć o 10 groszy
wzrosną koszty wywozu odpadów komunalnych tu również będzie zachęcał mieszkańców o
składanie pozwu. Nadmieniam, informuję, już pozwę wystąpiłem przeciwko radzie po prostu
urzędowi miejskiemu. Już  jest pozew ósmego jedenastego złożony, sprawa cywilna. To nie są
gierki  proszę  państwa.  I  następne  siódme,  kiedy  Pan  przestanie  kłamać?  Niech  Pan
dotrzymuje  słowa  Panie  nawet  Panie  Zastępco,  Panie  Sekretarzu  były  Burmistrzu  kiedy
przestaniecie kłamać. Dalej i jeśli padnie kiedykolwiek pytanie to jest właśnie też zapytanie
takie  jeśli  padnie  informacja  jeśli  padnie  kiedykolwiek  pytanie  od  środków  masowego
przekazu kto ocieplał budynki w mieście powiedz Pan prawdę. Trzeba mówić prawdę, to nie
miasto ocieplało.  Wasz budynek stoi jeden pięć i jak on wygląda, straszydło. Nawrócę do
poprzedniego pytania. Wszystkie te pytania zadałem dzisiaj zadaję w imieniu mieszkańców. A
dlaczego, że im dziękuje bo wiem, że to będzie w internecie bo jak za wybory do Sejmu i do
Senatu  i  zapewniam,  że  nie  ustąpię  dopóki  nie  odsunę  od  władzy  Pana i  Radę  Miejską,
przywilej  solidarności  będzie  wykorzystany,  to  znaczy  taczki  dalej  aktualne.  Dziękuję,  do
następnej sesji. Artykuł 97 mówi wyraźnie, naraziliście na stratę nas wszystkich”. 
Przewodnicząca Rady Anna Rosa
Cyt. „Proszę teraz jeszcze przedstawić mi, czy ma Pan upoważnienie w imieniu mieszkańców
o składanie takich zapytań i deklaracji?”.
Pan Kazimierz Góra 
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Cyt.  „Nie  wyborców.  Jestem  członkiem  partii  chciałem  powiedzieć  i  jestem  członkiem
zarządu”. 
Przewodnicząca Rady Anna Rosa
Cyt. „Jakiej?”.
Pan Kazimierz Góra
Cyt. „Jakiej? Ligi Polskich Rodzin. No to w imieniu jej zadałem”.
Przewodnicząca Rady Anna Rosa
Cyt.  „Panie  Góra,  są  mieszkańcy  Nowogrodźca  tak,  czy  w  imieniu  waszym  Pan  Góra
występuje również? (mieszkańcy przecząco pokręcili głowami)  To w imieniu mieszkańców,
rozumiem, że to wszystkich mieszkańców na jakiej  podstawie Pan twierdzi,  że w imieniu
mieszkańców”. 
Pan Kazimierz Góra 
Cyt.  „Wyborców.  Mogę  zmienić  wyborców.  Ja  nie  mam prawa  komentować  zawiniliście
musicie kochani odejść.”
Przewodnicząca Rady Anna Rosa
Cyt. „Dziękujemy za informacje i pytania”.

Mieszkaniec Jerzy Herdzik zwrócił się z zapytaniem, czy w przyszłorocznym budżecie gminy
będą większe fundusze na remonty kapitalne budownictwa komunalnego (zwłaszcza starego)?

Ad. 11.  Przewodnicząca Rady Miejskiej  Anna Rosa stwierdziła,  że porządek obrad został
wyczerpany i o godzinie 12:40 zamknęła XLI Sesję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
 
        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

       Jolanta Janeczko                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

         podinspektor                                                                    Anna Rosa
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