
Protokół nr XLIV/06
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytej w dniu 17 stycznia 2006 r. w sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa o godzinie 15:33 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.
Spóźnieni radni: Kazimierz Lewkowski, Bogusław Nowak (godz. 15:35)

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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały:

1) w  sprawie  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  dla  Gminy  i  Miasta 
Nowogrodziec.

4. Zamknięcie obrad.

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

Ad. 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały:
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Uchwała nr XLIV/335/06
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z  dnia 17 stycznia 2006 r.
w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję i poprosiła Burmistrza o przedstawienie 
konieczności podjęcia ponownie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  poinformował,  że  Urząd  jest  w  stałym  kontakcie  z 
Urzędem Marszałkowskim ponieważ stara się o dotację z programu Interreg III A na budowę 
sali  sportowej  w  Nowogrodźcu  i  w  wyniku  pozytywnego  patrzenia  przez  Urząd 
Marszałkowski  należało  dostosować  według  najnowszych  wskazówek  te  cyfry,  które  są 
związane ze środkami własnymi i  środkami,  które  będą dotacją.  Kwoty przedstawione w 
załączniku zostały wyliczone wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i muszą być poprawione. 
Jeżeli zostanie dzisiaj podjęta uchwała to jutro wraz z wnioskiem zostanie dostarczona do 
Urzędu Marszałkowskiego.  Dodał,  że  wyliczenia  są  skomplikowane i  trudno w tej  chwili 
powiedzieć skąd to wynika. 
Radna Maria  Wojciechowska  zwróciła  uwagę,  że  wskaźnik  wzrósł  niewiele  ponieważ  w 
poprzedniej uchwale było 54%, a teraz jest 60,5% wzrostu środków zewnętrznych 



Radny Mariusz Zamorski  poinformował,  że  wzrost procentowy to jest  tylko w opisie.  W 
poprzedniej było 54%, a w obecnej 60,5% (jak radna M. Wojciechowska zauważyła), ale z 
tabeli to nie wynika ponieważ jest to samo co było w poprzedniej uchwale. Zarówno ogółem 
przewidywane wykonanie - środki własne było 2 066 842 zł i jest bez zmian, inne: 2 452 235 
zł  również bez  zmian – co daje  54,26%. Zmieniło  się  jedynie (można się  domyślać),  że 
otrzymaliśmy fundusze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zeszłym roku 
kwotę 113 000 zł. Uważa, że powinno być to skorygowane bo opis nie nawiązuje do tabelki, a 
znając życie to za tydzień znowu będziemy poprawiać. 
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  odpowiedział,  że  główne  zmiany  nastąpiły  w  tabeli 
„przewidywane wykonanie w 2006 r.”. Ponadto jesteśmy po dokładnym sprawdzeniu przez 
Urząd Marszałkowski wszystkich cyfr. 
Dalej radny Mariusz Zamorski dodał, że nie zwiększa się dotacja z zewnątrz i nie zgadza się 
opis do tabeli i dlatego prosi o wyjaśnienie. 

Radna Małgorzata Braszko nawiązała do wypowiedzi radnego M. Zamorskiego. Kolega ma 
rację ale nie pisze, że „w”  wysokości 60,4596% tylko „do” i to może być ta granica. 
Radny Mariusz Zamorski wskazał dokładność wyliczenia, cztery miejsca  po przecinku. Ktoś 
to bardzo dokładnie wyliczył. 

Radny  Zbigniew  Skwarek  zwrócił  uwagę  na  zasadność  zapisu  informującego  o  dotacji 
zewnętrznych „do 60,4596%”, który jest lepszy niż stosowna sztywna granica. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa ogłosiła przerwę w obradach.

Po przerwie głos zabrał Sekretarz GiM Józef Kata informując, że w kwotach bezpośrednich 
„ogółem przewidywane wykonanie” nic się nie zmienia dlatego, że wartość inwestycji jest 
ściśle określona bo są podpisane umowy. Natomiast ze względu na poniesione wydatki w 
roku 2005 finansowane przez gminę zmienia się udział kosztów kwalifikowanych w stosunku 
do kosztów niekwalifikowanych.  

Następnie głos zabrała radna Henryka Pilna. 30 grudnia 2005 r. podejmując uchwałę właśnie 
w tym temacie w opisowej części w pkt 3 nie było informacji o przetargu natomiast dzisiaj w 
pkt 3 jest zapis „po przetargu kwoty zostaną skorygowane” i zwraca się z zapytaniem, czy 
odbył się przetarg, jeżeli tak to o jakie kwoty zostanie to skorygowane?

Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że to dotyczy przetargu na kredyt. Również 
koszty  związane  z  przetargiem  i  z  ogłoszeniem  przetargu  na  kredyt  muszą  być  ujęte  w 
montażu finansowym przedsięwzięcia. 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Rady Anna Rosa zamknęła dyskusję.
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” zamknięciem dyskusji – 15, „przeciw” –
0, „wstrzymujących się” – 0.

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

Ad. 4. Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa przed zamknięciem obrad poinformowała 
o  informacji  jaką  otrzymali  radni  w  sprawie  projektu  budżetu  i  poprosiła  Skarbnika  o 
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wyjaśnienie przedstawionego nowego projektu uchwały w sprawie budżetu gminy i miasta 
Nowogrodziec na 2006 rok.

Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz poinformowała, że 29 grudnia 2005 r. (przed sesją) były 
podjęte przez Burmistrza i uwzględnione niektóre propozycje Komisji:
- „Gospodarka  mieszkaniowa”  zmniejszono  40  000  zł  zgodnie  z  Uchwałą  RIO,  a 

zwiększono o 40 000 zł na zakup usług remontowych – rozliczenie udziałów gminy w 
funduszach wspólnot mieszkaniowych. 

- zmniejszenie dotacji na organizację imprez kulturalnych – dotacja podmiotowa,
- zmniejszenie wydatków w radzie gminy,
- zmniejszenie wydatków w urzędzie gminy,
- zmniejszenie pozostałych wydatków (promocja). 
W  związku  ze  zmniejszeniem  w/w  wydatków  zwiększają  się  zadania  inwestycyjne  stąd 
uchwała ostateczna będzie miała inny kształt: 
- budowa domu pogrzebowego w Czernej – 5 000 zł,
- dofinansowanie chodnika przy drodze powiatowej ul. Kolejowa – 10 000 zł (dodatkowo 

prowadzone będą negocjacje), 
- wykonanie oświetlenia - I etap ul. B. Chrobrego i ul. Kaolinowej w Nowogrodźcu,
- remont boiska sportowego przy SP Nowa Wieś,
Ponadto  na  podstawie  wniosków Komisji  w części  opisowej  projektu  uchwały  dokonano 
następujących zapisów:
z remontu świetlic - planowana kwota 40 000 zł została przeznaczona na:
- remont i malowanie pomieszczeń WDK Czerna,
- remont cząstkowy dachu budynku biblioteki w Zebrzydowej,
- remont tarasu oraz wykonanie zabezpieczenia przy świetlicy w Gościszowie,
- dokonanie inwentaryzacji wszystkich budynków tj. świetlic, klubów.
z bieżącego utrzymania stadionu - planowana kwota 40 500 zł została przeznaczona na:
- utrzymanie i ogrzewanie hali sportowej przy ul. Lubańskiej,
- stadion miejski  -  nazwożenie,  koszenie murawy, opłaty za usługi  komunalne,  energię, 

wodę oraz bieżące naprawy,
- boiska sportowe na terenie gminy – zakup paliwa, koszenie muraw. 
W wydatkach na utrzymanie rady po zmniejszeniu o 20 000 zł wprowadzono zapis: diety 
członków rady będą wynosiły 94 436 zł,  diety dla sołtysów 18 564 zł,  pozostałe wydatki 
7 000 zł. 
Dotacja celowa w wysokości 279 500 zł  zostanie  podzielona dla  stowarzyszeń zgodnie z 
uchwałą. 

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  poinformowała,  że  Komisje  planują  posiedzenia  i 
szczegółowa dyskusja nad projektem budżetu będzie w styczniu. Natomiast wstępny termin 
sesji budżetowej ustala na 10 luty 2006 r. godz. 13:00. 

Następnie stwierdziła,  że porządek obrad został  wyczerpany i  o godzinie 16:15 zamknęła 
XLIV Sesję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
 
        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

       Krystyna Komar                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

         podinspektor                                                                    Anna Ros
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