
Protokół nr XLII/05
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytej w dniu 21 grudnia 2005 r. w sali konferencyjnej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa o godzinie 16:05 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 sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Jednocześnie Przewodnicząca Rady Anna Rosa poinformowała, że Sesja została zwołana na
wniosek Burmistrza, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu 
Następnie oznajmiła, 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 ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomości,
2) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomości.
4. Zamknięcie obrad.

Ad. 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
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Uchwała nr XLII/315/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomości.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.

Radna Henryka Pilna zwróciła się z zapytaniem odnośnie zabezpieczenia. W przedłożonych
umowach w § 7 jest dziesięć możliwości zabezpieczeń. W związku z tym, że wszystkie są
wykreślone,  a  pkt  5  „hipoteka”  jest  zaproponowana  Radzie  do  uchwalenia,  prosi  o
wyjaśnienie,  dlaczego  z  pozostałych  zabezpieczeń  nie  został  wybrany inny wariant  tylko
hipoteka.
Odpowiedzi  udzielił  Radca  Prawny  Konstanty  Szczepanik.  Weksel  nie  wchodził  w  grę
ponieważ  wymaga  zapłacenia  większych  kwot,  oprócz  tego  stanowi  konieczność
ustanowienia zabezpieczenia w budżecie gminy. Hipoteka jest zabezpieczeniem, które polega
na  tym,  że  na  mocy  decyzji  Rady  ustanawia  się  prawo  na  nieruchomości  przysługujące
właścicielowi wierzytelności, czyli w tym przypadku stronie umowy polegające na tym, że
temu  wierzycielowi  przysługuje  roszczenie  o  zabezpieczenie  do  kwoty  wskazanej  w
przypadku nie spełnienia wierzytelności. Ponadto hipoteka jest najtańszą formą i nie obciąża
budżetu gminy. 



Radny Mariusz Zamorski poprosił o poinformowanie, jakich działek to dotyczy? 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak wskazał na mapie położenie działek.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zwróciła się z zapytaniem, ile jest ogółem hektarów do
zadysponowania?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że jest około 200 ha. 
Dalej  Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  zwróciła  się  z  zapytaniem,  co  będzie  w  chwili
zainteresowania się tymi gruntami.
Odpowiedzi udzielił Radca Prawny Konstanty Szczepanik. Nabyć nieruchomość można jeżeli
jest  obciążona  hipoteką  i  nabywca  bierze  na  siebie  to  ryzyko.  Jeżeli  nastąpiłoby
zainteresowanie, to należy zaproponować zmianę nieruchomości. 

Radny Mariusz Zamorski zadał pytanie, czy nie lepiej  byłoby od razu zaproponować inne
działki  poza  terenami  przyległymi do  strefy?  Co  roku w budżecie  gminy jest  planowana
sprzedaż tych ziem, póki co nie ma chętnych ale może się pojawią. 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że oprócz tych gruntów jest jeszcze około
100 ha do sprzedaży i nie sądzi żeby była to blokada. 

Radny  Piotr  Bober  zwrócił  się  z  zapytaniem,  na  jaki  okres  jest  hipoteka  oraz  co  z
wcześniejszymi działkami przeznaczonymi pod hipotekę?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że inwestycja jest inwestycją, którą można
zrealizować  bardzo  szybko.  Jest  to  inwestycja  sieci  wodociągowej  i  w  związku  z  tym
realizacja nie będzie dłuższa niż rok przyszły. W przyszłym roku będzie inwestycja zamknięta
i  schodzi  to od razu z hipoteki.  Jest  to szybka inwestycja bo są to tylko roboty ziemne i
nowoczesne technologie.
W uzupełnieniu Radca Prawny Konstanty Szczepanik dodał, w umowie jest zapisane, że w
ciągu  miesiąca  od  podpisania  umowy   przez  Wojewodę  beneficjent  czyli  gmina  miała
wskazać zabezpieczenie. Wojewoda podpisał umowę 1 grudnia br., a do Urzędu wpłynęło w
okolicach 10 grudnia br. i bezpośrednio po tym gmina zaczęła szukać terenów i dokonała
wyceny. 

Radny Mariusz Zamorski sprostował wypowiedź Z-cy Burmistrza. To, o co pytał radny P.
Bober jest  zapisane w umowach (cytując § 3 pkt  1 umowy). Natomiast  o zabezpieczeniu
mówi § 7 „na okres 5 lat”, czyli nie po zakończeniu inwestycji. 
Radca  Prawny Konstanty Szczepanik  poinformował,  że  wskazane  terminy nie  muszą  być
zachowane. Umowa gwarantuje, że gmina nie może dłużej niż 5 lat obciążać hipoteką. Jeżeli
ustaje przyczyna finansowa, dla której  hipoteka została ustanowiona to jest oczywiste, że
wówczas gmina występuje do Wojewody o wyrażenie zgody na zwolnienie z hipoteki. 
Dalej  radny  Mariusz  Zamorski  odczytał  część  zapisu  §  17  pkt  9:  „Beneficjent  jest
zobowiązany zwrócić dofinansowanie, w przypadku gdy w okresie 5 lat od dnia podpisania
umowy projekt ulegnie znaczącej modyfikacji” – i uważa, że gmina nie może wybudować w
przyszłym roku  i  zażądać  zwrot  hipoteki  bo  w  ciągu  5  lat  gmina  jest  dalej  obligowana
przepisami umowy.
Radca Prawny Konstanty Szczepanik odpowiedział, że pod warunkiem, kiedy gmina wypełnia
zobowiązania wynikające z przedstawionego zapisu czyli w przypadku gdy gmina chciałaby
rozbudować ten wodociąg. 

Głos zabrała radna Henryka Pilna. Jest to wreszcie jakiś efekt pracy i jest coś o czym Rada
mówiła dawno i  o co się dobijała dla społeczeństwa (żal,  że nie ma Gierałtowa). Ponadto
zwraca uwagę żeby odpowiednie służby dopilnowały tej inwestycji i aby środki, które mają
być pokryte ze środków unijnych faktycznie były pokryte. 
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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 – 14, „przeciw” – 0,
„wstrzymujących się” – 0.
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Uchwała nr XLII/316/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 21 grudnia 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomości.

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

Ad. 4. Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa złożyła życzenia świąteczne.
Następnie stwierdziła,  że  porządek obrad został  wyczerpany i  o godzinie  16:30 zamknęła
XLII Sesję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
 
        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

       Jolanta Janeczko                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

         podinspektor                                                                    Anna Rosa
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