
Protokół nr XLV/06
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytej w dniu 08 lutego 2006 r. w sali konferencyjnej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa o godzinie 13:10 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. 13:25).

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 XLIII i XLIV 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. Sprawozdania z pracy Komisji Rady i Komisji Rewizyjnej za rok 2005.
8. Sprawozdania z działalności Sołtysów za rok 2005.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

1) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości,
2) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości,
3) w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego,
4) w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu górniczego „Ołdrzychów” w obrębie Nowogrodziec I, 
gmina Nowogrodziec,

5) w  sprawie  przyjęcia  „Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2006”,

6) w prawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2006”,

7) w  sprawie  ustalenia  opłat  za  świadczenia  Przedszkola  Publicznego 
prowadzonego przez Gminę Nowogrodziec,

8) w sprawie budżetu gminy i miasta Nowogrodziec na 2006 rok:
1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
2. Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej.
3. Odczytanie opinii i wniosków komisji przez ich przewodniczących.
4. Odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków poszczególnych komisji.
5. Dyskusja nad wszystkimi nie uzgodnionymi wnioskami komisji.
6. Głosowanie każdego wniosku osobno.
7. Głosowanie całej uchwały budżetowej.



10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje radnych.
13. 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. Protokoły z XLIII i XLIV Sesji zostały przyjęte.

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 przedstawił 
w imieniu Burmistrza Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak.

1. W  miesiącu  styczniu  br.  były  prowadzone  prace  związane  z  aktualizacją  wniosku  o 
dofinansowanie na salę sportową w Nowogrodźcu do programu INTERREG IIIA i  po 
zakończeniu prac wniosek został przekazany do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
– do Wojewody.

2. 02.01.2006  r.  spotkanie  z  Senatorem  Rafałem Ślusarzem  w  Gryfowie  Śl.  w  sprawie 
działań - wsparcia w pozyskiwaniu środków na zadania inwestycyjne. 

Senator zobowiązał się do wszelkich działań pomocowych.
3. Wspólnie  z  Kierownikiem  Miejsko  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w 

Nowogrodźcu  i  Dyrektorem  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Bolesławcu  został 
przygotowany  wniosek  o  pozyskanie  środków  finansowych  na  prace  społecznie 
użyteczne.

4. Prowadzone były rozmowy z Urzędem Marszałkowskim Wydziałem Kultury Fizycznej i 
Sportu, w wyniku których zostały przesłane aktualne dokumenty w sprawie środków na 
salę sportową.

5. 12.01.2006 r. odbyło się spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie 
pomocy dla bezrobotnych z terenu gminy Nowogrodziec. 

Doprecyzowane  zostały  sprawy związane  z  pracami  społecznie  użytecznymi  jak  również 
zostało zarezerwowanych kilka miejsc dla młodych ludzi, którzy będą mogli skorzystać w 
ramach programu Leonardo de Vinci ze stażu w Dreźnie. 
6. 13.01.2006  r.  odbyło  się  spotkanie  ze  Starostą  Bolesławieckim  w  sprawie  dróg 

powiatowych w gminie Nowogrodziec.
Omówione zostały sprawy dróg i mostów (Milików).
7. 16.01.2006 r. została podpisana umowa z Wojewodą Dolnośląskim na realizację projektu 

„Odnowa wsi w Wykrotach”.
8. Prowadzono  intensywne  rozmowy  i  działania  z  Miejskim  Zakładem  Komunalnym  w 

Bolesławcu w sprawie współpracy w zakresie gospodarki odpadami.
9. Udział w Koncercie Noworocznym. 
10. Udział w spotkaniu opłatkowym w Gościszowie.
11. 24.01.2006  r.  przyznano  gminie  dofinansowanie  w  wysokości  48  tys.  z  programu 

INTERREG i 6 tys. z budżetu państwa na wniosek, który powoduje uruchomienie portalu 
internetowego. 
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12. Nawiązanie i kontynuacja współpracy z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego we 
Wrocławiu.

Przygotowywane są materiały promocyjne dla gminy. Ponadto WARR rozpocznie promocję 
gruntów gminnych. 
13. 03.02.2006 r.  odbyło się  spotkanie z  Wicewojewodą Kulczyckim w sprawie wsparcia 

wszystkich inwestycji oraz zagospodarowania terenów gminnych pod inwestycje. 
14. Trwają przygotowania do przetargu na wodociągi Gościszów, Milików, Kierżno i Czerna 

oraz do przetargu na prace związane z programem „Odnowa wsi Wykroty”.
15. Wykup gruntów przez dwie firmy w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
16. Zakończono prace związane z ustanowieniem zarządu wspólnot mieszkaniowych.
Zarządcami  nowych  wspólnot  są  dwie  firmy:  Zarządzanie  i  Administrowanie 
Nieruchomościami w Lubaniu oraz Zespół Zarządców Nieruchomości w Jeleniej Górze.
17. 27.01.2006  r.  uroczyste  odebranie  od  Marszałka  Województwa  Dolnośląskiego 

wyróżnienia „grunty na medal”.
Przygotowywane są oferty gruntów gminnych dla zainteresowanych.
18. 04.02.2006 r. odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami Straży Pożarnej z gminy 

Grossdubrau.
Spotkanie poświęcone omówieniu możliwości ubiegania się o środki finansowe w ramach 
INTERREG na wspólne działania ochotniczych straży ze strony niemieckiej i polskiej.

Na obrady przybył spóźniony radny Bogusław Nowak (godz. 13:25).

Do przedstawionej informacji radni wnosili zapytania.

Radny Mariusz Zamorski  poinformował,  że  złożona informacja rozbudza jego ciekawość. 
Wspomniane  spotkanie  ze  Starostą  w  sprawie  dróg  powiatowych  oraz  o  owocnych 
rozmowach z Miejskim Zakładem Komunalnym w Bolesławcu jak również o spotkaniu z 
Wicewojewodą w sprawie wsparcia inwestycji – i prosi o uchylenie więcej tajemnicy na te 
tematy. 

W  odpowiedzi  Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  poinformował  odnośnie  spotkania  ze 
Starostą Bolesławieckim – omówione zostały sprawy dalszej kontynuacji zadania chodnik w 
Milikowie  i  sprawy  infrastruktury  dookoła  tego  chodnika.  Została  ta  sprawa  dość 
deklaratywnie przez Starostę podjęta. Starosta zobowiązał się, że podejmie działania w tym 
kierunku. Omówiono również sprawę mostu na końcu Milikowa, który jest zagrożeniem dla 
mieszkańców.  Przedstawiono  jednocześnie  sprawę  chodnika  przy  ulicy  Kolejowej  w 
Nowogrodźcu,  a  także  wszystkie  inne  sprawy  dróg  i  bieżącego  utrzymania  dróg 
powiatowych.
Odnośnie  rozmów  z  Miejskim  Zakładem  Komunalnym  w  Bolesławcu  –  od  roku  są 
prowadzone rozmowy w kierunku współpracy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
i  w  miesiącu  styczniu  br.  zostały  sfinalizowane.  Zgodnie  z  ustaleniami  prace  rozpoczął 
Miejski Zakład Komunalny w Bolesławcu i wspólnie z Zakładem Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej  w  Nowogrodźcu  przygotowuje  zmianę  umów  oraz  podjął  się  za  darmo 
segregacji odpadów. 
Również dyrektor zakładu zobowiązał  się  do wejścia z edukacją do szkół i  Urząd jest  w 
momencie przygotowywania ulotek w sprawie konieczności segregacji odpadów w gminie 
Nowogrodziec.

Radna  Małgorzata  Braszko  zwróciła  się  z  zapytaniem,  z  kim  osoby  prywatne  będą 
podpisywać umowy na wywóz nieczystości?
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Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że nie mogą narzucić firmy, która będzie 
wykonywać  odbiór  komunalnych  odpadów.  Dodał,  że  są  cztery  firmy,  które  uzyskały 
zezwolenie na prowadzenie gospodarki odpadami na terenie gminy.

Dalej radna Małgorzata Braszko, czy te firmy będą same docierały do osób prywatnych?
W odpowiedzi Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak poinformował, że jest to w interesie tych 
firm i same powinny dotrzeć do każdej firmy, do każdego podmiotu i do każdego mieszkańca. 

Radna Maria Wojciechowska wystąpiła z propozycją zorganizowania we wioskach spotkań z 
przedstawicielami MZK Bolesławiec celem wyjaśnień. 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział,  że propozycja radnej zostanie przyjęta i 
spotkania zostaną zorganizowane. 

Ze strony sołtysów padły słowa, aby spotkania zorganizować ze wszystkimi firmami i  w 
związku z tym Przewodnicząca Rady Anna Rosa dodała, że firma z Jeleniej Góry Simet - Eko 
złożyła swoją ofertę i nie było żadnych szczegółów ale również sugerowali, że na zaproszenie 
sołtysów chętnie przyjadą na zebrania wiejskie. 

Burmistrz Edward Szczerbień wyjaśnił, że firma Simet - Eko złożyła oficjalną propozycję z 
wyszczególnieniem wszystkiego. 

Radna Małgorzata Braszko zwróciła się z zapytaniem, która z ofert była najkorzystniejsza?
Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział, że są różne odczucia. Będzie to przedstawiane 
na zebraniach i każdy będzie musiał się do tego odnieść, będzie miał wybór i nie będzie to 
narzucone.  Następnie  po  przeprowadzeniu  informacji  i  rozmów  będzie  tylko  bardzo 
szczegółowa kontrola i brak wykazania się porozumieniem przewiduje dość ostre sankcje.

Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak dodał,  że  w porozumieniu  z  radną  i  sołtysami  będzie 
organizował spotkania celem przedstawienia ofert. 

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  nadmieniła,  że  szkoda,  iż  stało  się  to  dopiero  teraz. 
Powróciła do czasu gdy zapadały decyzje w sprawie kupna nowego samochodu dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu. Było przedstawiane w ten sposób, 
że mając dwa samochody zrobi się wszystko aby 100% mieszkańców obsłużyć i będzie to 
dochód dla gminy. Dalej nic się w tym kierunku nie zrobiło. Odbyły się zebrania wiejskie 
gdzie  mieszkańcy mieli  przedstawione  warunki,  samochód został  kupiony,  mieszkańcy w 
bardzo niskim procencie podpisali umowy, a w tej chwili śmieci oddajemy na zewnątrz. Ma 
wątpliwości, czy jedyną przyczyną jest wysypisko. 

Radna Genowefa Szpila nawiązała do informacji odnośnie „gruntów na medal” – wyróżnienie 
gminy  Nowogrodziec.  W gazecie  wyborczej  nie  podano  gminy Nowogrodziec,  a  podano 
gminę Bolesławiec. 

Burmistrz Edward Szczerbień najpierw odniósł się do sytuacji dotyczącej zbiórki śmieci. Cały 
czas jesteśmy na etapie takim, że również przygotowany jest plan powiatowy, wojewódzki i 
krajowy odnośnie sytuacji  związanej ze zbiórką śmieci.  W naszym przypadku najprostsze 
byłoby  to  gdybyśmy  mieli  swój  zakład  i  swoje  wysypisko  natomiast  gmina  dopłacałaby 
wysokie  kwoty.  Również  na  stan  ówczesny  byliśmy  zobowiązani  poprzez  kontrole 
odpowiednich instancji (WiOŚ) do skompletowania sprzętu i takiego utrzymania wysypiska, 
które  pozwoliłoby  na  bieżące  prowadzenie  tego  zadania.  I  dlatego  korzystniejsze  było 
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wykupienie samochodu  z tego względu, że dzisiaj nie zostanie postawiony na kołkach tylko 
może być wydzierżawiony dla któregoś podmiotu. 
Odnośnie „gruntów na medal” poinformował, że z terenów gminy wydzieliliśmy działkę w 
jednym kawałku o powierzchni 63 ha i zgłosiliśmy do konkursu „Grunt na medal”. Z całej 
Polski do konkursu zgłosiło się 400 gmin, z tego do finału weszło 80, w tym 37 z Dolnego 
Śląska. Wizyta PAiZ-u i Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odbywała się w ten 
sposób, że do każdej gminy przyjeżdżali, oglądali pełną dokumentację dotyczącą terenu, a 
następnie odwiedzali ten teren gdzie na miejscu przekonywali się jak to wszystko wygląda. 
Ponieważ nasz teren przylega do Specjalnej Strefy Ekonomicznej to można było na miejscu 
wszystko zobaczyć jak to wygląda i jak funkcjonuje. Jest pewien, że to gmina Nowogrodziec 
powinna wygrać ten konkurs. Po pojawieniu się informacji w Faktach, że pierwsze miejsce 
otrzymał grunt 3,5 ha w Bolesławcu zadzwoniłem do PAiZ-u w Warszawie i Wrocławskiej 
Agencji (przy czym w faktach był podany grunt 130 ha) z zapytaniem skąd się wziął taki 
grunt gdy ja wiem, że nie ma takiego gruntu w Bolesławcu bo dopiero tworzą tą działkę. 
Ponieważ  są  to  nasi  sąsiedzi  nie  chciałem robić  z  tego  afery  tylko  skończyłem  na  tym 
uzyskując informację, iż jest to tylko 3,5 ha i taki grunt był rozpatrywany oraz komisja doszła 
do  wniosku,  że  ten  grunt  jest  najlepszy.  Następnie  otrzymaliśmy zaproszenie  do  Urzędu 
Marszałkowskiego na wręczenie  wyróżnień w tym konkursie.  Był  przedstawiciel  PAiZ-u, 
Dyrektor  Wrocławskiej  Agencji  Rozwoju  Regionalnego,  Wicemarszałek  i  mnóstwo 
dziennikarzy oraz gminy zainteresowane. Zostało wyróżnionych 8 gmin na Dolnym Śląsku, w 
tym Nowogrodziec. Co to daje? – daje to bardzo dużo z tego względu, że zaraz po ogłoszeniu 
wyników rozpoczęły się podejścia od różnych firm w celu ustalenia czy grunty nie zostały 
jeszcze rozdysponowane, jakie są uwarunkowania, jaka jest możliwość drogi do gruntów, jak 
można doprowadzić gaz i energię elektryczną itd. I to jest bardzo pozytywne.  

Radny Mariusz Zamorski nawiązał do wypowiedzi Burmistrza. Z jednej strony powinniśmy 
się cieszyć, że mamy takie grunty chociaż Pan czuje niedosyt bo powinniśmy wygrać ale na 
końcu wypowiedzi dało się słyszeć (słusznie zresztą) w jaki sposób tam doprowadzić drogi, w 
jaki sposób doprowadzić gaz, energię. My tam nie mamy nic, to w jaki sposób mamy się 
cieszyć z takich gruntów. Kto wybrał te grunty jako grunt  na medal jeśli można tylko zasiać 
zboże. 

Burmistrz Edward Szczerbień odniósł się do wypowiedzi radnego. Z tego co jest mówione 
wynika, że stała się nam krzywda. Natomiast proszę podjechać i obejrzeć te tereny. Tymi 
terenami zachwycają się ludzie z pół Europy, a państwo to negujecie. Tam rosło przez 50 lat 
zboże i  tylko dzięki  moim działaniom tam jest  obszar  przemysłowy. Jest  już 5 firm,  a  4 
kolejne rozpoczną budowę kolejnych zakładów. Zainteresowanie jest olbrzymie i jest to tylko 
kwestia czasu. 

Radna  Henryka  Pilna  powróciła  do  sprawy  gospodarki  odpadami  i  zadała  pytanie,  co  z 
pracownikami  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej?  Dodała,  że  zgodnie  z 
wcześniejszą  informacją pracownicy mieli przejść łącznie ze sprzętem.

Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że przechodzą do MZK Bolesławiec (jeżeli 
chcą)  i  Dyrektor  Jonik  jest  przygotowany.  Jeżeli  chodzi  o  sprzęt  -  jeszcze  zostanie  to 
przeanalizowane. 

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.
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Ad. 7. Sprawozdania z pracy Komisji Rady i Komisji Rewizyjnej za rok 2005.

Przewodnicząca  Komisji  Maria  Wojciechowska  odczytała  sprawozdanie  z  pracy  Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych, które stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Piotr Bober odczytał sprawozdanie z pracy Komisji Infrastruktury i 
Ochrony Środowiska, które stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący  Komisji  Zbigniew  Skwarek  odczytał  sprawozdanie  z  pracy  Komisji  ds. 
Wspierania  i  Upowszechniania  Idei  Samorządowej,  które  stanowi  załącznik  nr  9  do  
niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Komisji Henryka Pilna odczytała sprawozdanie z pracy Komisji  Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu, które stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca  Komisji  Genowefa  Szpila  odczytała  sprawozdanie  z  pracy  Komisji 
Rewizyjnej, które stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

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

Ad. 8. Sprawozdania z działalności Sołtysów za rok 2005.

Radna Maria Wojciechowska zgłosiła wniosek o nieodczytywanie sprawozdań tylko złożenie 
na ręce Przewodniczącej Rady.

Radny Mariusz Zamorski poprosił radną M. Wojciechowską o uzasadnienie swojego wniosku 
gdyż w zeszłym roku była taka sam sytuacja i  nikt  do dzisiaj  ich nie widział  (chyba,  ze 
indywidualnie).  

Radna Maria  Wojciechowska  uzasadniając  swój  wniosek  poinformowała,  że  Komisja  ds. 
Wspierania i Upowszechniania Idei Samorządowej zajmie się analizą sprawozdań ponieważ 
jednym z zadań tej komisji jest współpraca z sołtysami.

Następnie  Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  poddała  pod  głosowanie  wniosek  radnej  M. 
Wojciechowskiej.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  14  radnych,  „za”  wnioskiem  –  10,  „przeciw”  –  1, 
„wstrzymujących się” – 3.

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

Ad. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

9/1
Uchwała nr XLV/336/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 08 lutego 2006 r.

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości.

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

9/2
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Uchwała nr XLV/337/06
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z  dnia 08 lutego 2006 r.
w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości.

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

9/3
Uchwała nr XLV/338/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 08 lutego 2006 r.

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.

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

9/4
Uchwała nr XLV/339/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 08 lutego 2006 r.

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu górniczego „Ołdrzychów” w obrębie Nowogrodziec I, gmina Nowogrodziec.

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

9/5
Uchwała nr XLV/340/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 08 lutego 2006 r.

w  sprawie  przyjęcia  „Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych na rok 2006”.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.

Radna Maria Wojciechowska poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych wyczerpujące odpowiedzi na zapytania złożyła Pełnomocnik ds. uzależnień Ewa 
Szczepańska i w związku z tym proponuje przyjęcie programu.

Radna Henryka Pilna zwróciła się z zapytaniem odnośnie zapisu w planie finansowym pkt 2 
„delegacje i szkolenia członków Komisji Alkoholowych – 8.000 zł”, dlaczego kwota została 
zwiększona o 4.500 zł?

Odpowiedzi udzieliła radna Maria Wojciechowska. W ramach 8.000 zł mieszczą się koszty 
szkoleń nauczycieli na miejscu. 

Dalej radna Henryka Pilna zwróciła uwagę na wzrost o 2.200 zł w pkt 1 lit. a „działalność 
informacyjno – konsultacyjna”.
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Radna Maria Wojciechowska odpowiedziała, że przybywa chorych.
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak dopowiedział, że jest to wzrost kosztów utrzymania.

Radna Henryka Pilna zwróciła uwagę na zmniejszenie kwoty w pkt 3 „wypoczynek letni i 
zimowy dla dzieci”.

Radna Maria Wojciechowska odpowiedziała, że kwota będzie zmieniona na wniosek Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych.

Radny Zbigniew Skwarek dodała, aby nie mylić punktów, to nie jest tylko 1.500 zł ale 26.000 
zł i 1.500 zł. 

Radny Mariusz Zamorski zwrócił się z zapytaniem odnośnie badań biegłych, czy wiadomo 
kto jest biegłym, czy jest to jedna osoba?

Skarbnik  GiM  Marianna  Ludkiewicz  odpowiedziała,  że  są  to  biegli  z  uprawnieniami  na 
umowę zlecenie (dwóch biegłych). 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

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

9/6
Uchwała nr XLV/341/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 08 lutego 2006 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006”.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.

Radny Zbigniew Skwarek poinformował, że wysokość środków przeznaczonych na realizację 
programu  (10.000  zł)  wynika  ze  szczupłości  budżetu.  Ponadto  zwrócił  uwagę  na  ważne 
zadanie  pt.  „Wspomaganie  działań  instytucji,  organizacji  pozarządowych  oraz  osób 
fizycznych  służących  rozwiązywaniu  problemów narkomanii”,  na  które  jest  zaplanowane 
tylko 1.000 zł i w przyszłości należy zastanowić się w jaki sposób można to zwiększyć. 

Radny Mariusz Zamorski zauważył, że środki pochodzą z opłat na zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych i nie należy dowolnie ich zwiększać.

Radny Zbigniew Skwarek nadmienił, że źródła finansowania programu, to nie tylko środki z 
wpływu sprzedaży alkoholu ale również ustawowo mogą być to środki z budżetu gminy.

Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz poinformowała, że po raz pierwszy jest taka uchwała i 
nie wiemy jak będzie wyglądało zadanie. Ponadto jest możliwość dokonywania przesunięć w 
miarę potrzeb w trakcie wykonywania budżetu.

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

9/7
Uchwała nr XLV/342/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 08 lutego 2006 r.

w  sprawie  ustalenia  opłat  za  świadczenia  Przedszkola  Publicznego  prowadzonego  przez 
Gminę Nowogrodziec.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję i poinformowała o przedłożonym w 
dniu dzisiejszym nowym projekcie uchwały z następującymi zmianami, jakie wnioskowała 
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych:
- w § 3 o treści: „Pracownicy zatrudnieni w przedszkolu mogą korzystać z posiłków za 

odpłatnością tzw. wsadu do kotła” dopisuje się: „i kosztów jego przygotowania”,
- skreśla się § 4 o treści: „Kwoty opłat wzrastają corocznie o stopień inflacji”.

Radna Maria Wojciechowska potwierdziła propozycje Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 
i zaproponowała przegłosowanie projektu uchwały otrzymanego w dniu dzisiejszym. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa  zgłosiła wniosek o dopisanie do § 3 wyrazów: „i kosztów 
jego przygotowania”.

Radny  Zbigniew  Skwarek  zwrócił  się  z  zapytaniem,  czy  sprawę  korzystania  przez 
pracowników z posiłków musi regulować uchwała Rady?

Burmistrz  Edward Szczerbień odpowiedział  twierdząco uzasadniając tym, iż  jest  to  nasze 
przedszkole.

Radna Maria Wojciechowska dodała, że inne przedszkola również mają w uchwale taki zapis.
Radca  Prawny  Konstanty  Szczepanik  nadmienił,  że  nie  ma  przepisu,  któryby  regulował 
zasady o ewentualnej odpłatności i co do wysokości. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa  ponowiła wniosek o dopisanie do § 3 wyrazów: „i kosztów 
jego przygotowania”.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  14  radnych,  „za”  wnioskiem  –  13,  „przeciw”  –  0, 
„wstrzymujących się” – 1.

Następnie Przewodnicząca Rady Anna Rosa zgłosiła  wniosek o wykreślenie § 4 o treści: 
„Kwoty opłat wzrastają corocznie o stopień inflacji”.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  14  radnych,  „za”  wnioskiem  –  14,  „przeciw”  –  0, 
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Zbigniew Skwarek zwrócił uwagę na zapis w tytule uchwały i wnioskuje o dopisanie 
„na rok 2006”. 
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  14  radnych,  „za”  wnioskiem  –  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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9/8
w sprawie budżetu gminy i miasta Nowogrodziec na 2006 rok Odczytanie projektu uchwały 
budżetowej.

1. Odczytania  projektu  uchwały  budżetowej  dokonał  Wiceprzewodniczący  Mariusz 
Zamorski.

2. Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Opinię odczytała radna Maria Wojciechowska, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu.

3. Odczytanie opinii i wniosków komisji przez ich przewodniczących.

Przewodnicząca Komisji Maria Wojciechowska odczytała opinię Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych:

1. Komisja wnioskuje o wygospodarowanie minimalnych środków na urzadzenie boiska 
przy Szkole w Nowej Wsi.

2. Komisja  wnioskuje  o  zabezpieczenie  środków  na  ogrzewanie  sali  przy  ulicy 
Lubańskiej („czerwony kościół”).

3. Komisja  wnioskuje  o  zabezpieczenie  środków  na  realizację  programów 
profilaktycznych  podejmowanych  przez  szkoły  na  terenie  gminy  i  organizacje 
pozarządowe mających charakter zajęć praktycznych prowadzonych przez nauczycieli 
przeszkolonych w tym zakresie.

Przewodniczący  Komisji  Piotr  Bober  odczytał  opinię  Komisji  Infrastruktury  i  Ochrony 
Środowiska:

1. Komisja  wnioskuje  o  ujęcie  kwoty  na  kontynuację  budowy  oświetlenia  w 
Zebrzydowej i Wykrotach ul. 22 lipca aby pozwolenie nie utraciło ważności.

2. Komisja  wnioskuje  o  ujęcie  kwoty  10  tys.  zł  w  budżecie  na  zakończenie  domu 
przedpogrzebowego w Zebrzydowej.

Przewodnicząca Komisji Henryka Pilna odczytała opinię Komisji, Rozwoju Gospodarczego i 
Budżetu:

1. Zmniejszenie  wydatków  na  organizację  imprez  kulturalnych:  z  planowanej  kwoty 
56.120  zł  pozostawić  kwotę  26.120  zł  z  przeznaczeniem  na  dożynki  gminne  w 
Parzycach.

2. Remont świetlic kwota 40.000 zł  – określić na remont, których świetlic oraz jakie 
kwoty zostaną przeznaczone na wymienione świetlice (zakres robót).

3. Bieżące utrzymanie stadionu i boisk kwota 40.500 zł – wydzielić z kwoty 40.500 zł na 
poszczególne boiska na terenie miasta i gminy Nowogrodziec.

4. Dotacja  celowa  kwota  279.500  zł  –  określić  jakie  kwoty  (w  jakiej  wysokości) 
otrzymają poszczególne stowarzyszenia.

5. Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej 140.000 zł - zmniejszyć do kwoty 120.000 zł.
6. Rozdzielić planowane wydatki na Radę Miejską i osobno na utrzymanie sołtysów.
7. Bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego kwota 578.290 zł - zmniejszyć wydatki do 

kwoty 550.000 zł.
8. Pozostała działalność 74.539 zł – zmniejszyć wydatki do kwoty 64.539 zł.
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9. Straż Miejska 40.296 zł – zmniejszyć wydatki do kwoty 30.296 zł.
10. §  10  projektu  budżetu  na  2006  r.  wykreślić  pkt  4  „zaciąganie  zobowiązań  w 

wysokości do 500.000 zł w zakresie inwestycji ponad kwoty określone w budżecie”.
11. Przeznaczyć kwotę 5.000 zł na dom przedpogrzebowy w Czernej.
12. Przeznaczyć kwotę 10.000 zł jako dofinansowanie wykonania chodnika przy drodze 

powiatowej ul. Kolejowa w Nowogrodźcu.
13. Przeznaczyć kwotę 83.290 zł na realizację wykonania oświetlenia ul. B.Chrobrego, ul. 

Kaolinowa w Nowogrodźcu, ul. 22 lipca w Wykrotach (w projekcie budżetu na 2005 
r. dział 900 rozdz. 6050).

Przewodnicząca Komisji Genowefa Szpila odczytała opinię Komisji Rewizyjnej:
1) na organizację imprez kulturalnych zmniejszyć o kwotę 46.120 zł – pozostawić kwotę 

10.000 zł na organizację gminnych dożynek w Parzycach,
2) wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej zmniejszyć o kwotę 30.000 zł,
3) zmniejszyć wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu 50.000 zł,
4) zmniejszyć wydatki na promocję gminy o kwotę 10.000 zł,
5) zmniejszyć wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej o kwotę 10.000 zł,
6) zmniejszyć  wydatki  na  bieżące  utrzymanie  czystości  w mieście  i  gminie  o  kwotę 

15.000 zł ,
7) zmniejszyć wydatki na bieżące utrzymanie zieleni w mieście i gminie o kwotę 15.000 

zł,
8) udziały w spółkach zmniejszyć o 50.000 zł,
9) wydatki na remont świetlicy w Wykrotach zmniejszyć o kwotę 60.000 zł,
10) zmniejszyć dotację dla ZGKiM o kwotę 40.000 zł,
11) zmniejszyć dla organizacji pożytku publicznego o kwotę 11.000 zł.

Dokonane zmniejszenia w wydatkach na kwotę 337.120 zł przeznaczyć na:
1) oświetlenie  dróg  -  ul.  B.  Chrobrego,  Kaolinowa  w  Nowogrodźcu,  22  lipca  w 

Wykrotach – 100.000 zł,
2) Ochotnicze Straże Pożarne – dokończenie remontu w Godzieszowie – 25.000 zł,
3) wymiana wszystkich okien w budynku Szkoły Podstawowej w Wykrotach – 45.000 

zł,
4) budowa domu przedpogrzebowego w Czernej – 5.000 zł,
5) boisko w Nowej Wsi – 12.120 zł,
6) budowa chodnika ul. Strzelecka w Nowogrodźcu – 50.000 zł,
7) transport  i  łączność  –  przebudowa drogi  w Godzieszowie  od  posesji  Górskich  do 

Guzowskich oraz w Gościszowie na wysokości posesji Siembida - Wolak – 100.000 
zł,

- Komisja wnioskuje o dokonanie zapisu do Ad. 3 pkt1 b, dla Centrum Kultury ppkt 11 
remont świetlic „Wykonanie zabezpieczenia wejścia bocznego (bramy) do świetlicy 
wiejskiej w Gościszowie w ramach środków wykazanych w projekcie budżetu.

- Komisja wnioskuje o wydzielenie środków w projekcie budżetu „bieżące utrzymanie 
dróg” na transport tłucznia pozyskanego z PKP na remonty dróg na terenie gminy.

- W wydatkach na utrzymanie Rady Miejskiej wydzielić osobno kwoty na utrzymanie 
sołtysów.

- Komisja  wnioskuje  o  wykonanie  załącznika  do  projektu  budżetu  określającego 
wysokość dofinansowania dla poszczególnych stowarzyszeń.

- Wykreślić § 10 w projekcie uchwały budżetu pkt 4 „zaciąganie zobowiązań w wys. do 
500.000 zł w zakresie inwestycji ponad kwoty określone w budżecie”.
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4. Odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków poszczególnych komisji.

Stanowisko  Burmistrza  odczytała  Skarbnik  GiM  Marianna  Ludkiewicz,  które  stanowi 
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

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

Po przerwie Przewodnicząca Rady Anna Rosa zgłosiła zapytanie w imieniu Prezesa Kółka 
Rolniczego  w  Gierałtowie  w  sprawie  dofinansowania  bądź  zakup  materiałów  na  remont 
świetlicy, czy będzie wsparcie finansowe?
 
Burmistrz  Edward  Szczerbień  odpowiedział,  że  jest  w stanie  pomóc  poprzez  załatwienie 
materiałów i pracownicy skontaktują się celem sporządzenia listy potrzebnych materiałów. 

Głos zabrał Leszek Socha nadmienił, że w zamian deklaruje jako Prezes Kółka Rolniczego 
przejąć zadanie gminy w dziedzinie kultury i sportu. 

5. Dyskusja nad wszystkimi nie uzgodnionymi wnioskami komisji.

Przewodnicząca  Komisji  Oświaty  i  Spraw  Społecznych  M.  Wojciechowska  nie  wniosła 
zapytań gdyż wszystkie wnioski zostały uwzględnione.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska P. Bober nie wniósł zapytań.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu H. Pilna nie wniosła zapytań 
ponieważ większość wniosków została przez Burmistrza zaakceptowana. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej G. Szpila nie wniosła zapytań ponieważ w większości 
wnioski zostały zaakceptowane.

6. Głosowanie każdego wniosku osobno.
Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  zaproponowała  przegłosowanie  stanowiska  Burmistrza 
odczytanego przez Skarbnika GiM.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  14  radnych,  „za”  stanowiskiem  Burmistrza  –  14, 
„przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

7. Głosowanie całej uchwały budżetowej.

Uchwała nr XLV/343/06
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z  dnia 08 lutego 2006 r.
w sprawie budżetu gminy i miasta Nowogrodziec na 2006 rok została podjęta.

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

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  pogratulowała  Burmistrzowi  i  życzyła  stu  procentowej 
realizacji.
Następnie podziękowania złożył Burmistrz Edward Szczerbień.  

Ad. 10. Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.
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Ad.  11. Odpowiedzi  na  zapytania  radnych  z  XLIII  Sesji  zostały  odczytane  przez 
Wiceprzewodniczącego Rady M. Zamorskiego. 

Za zgodą Przewodniczącej Rady radny Józef Walęga opuścił obrady (godz. 16:37).

Ad. 12. Wolne wnioski i informacje radnych.

Radny  Zbigniew  Skwarek  wnioskuje  o  podjęcie  działań  kontrolnych  celem  zaprzestania 
spalania odpadów typu: szmaty, buty itp. w piecach gospodarstw domowych w mieście.

Radny Piotr Bober wnioskuje o podanie jasnych zasad gazyfikacji dot. szczegółowych zasad 
finansowania przez zakład gazowniczy inwestycji.
Z-ca Burmistrza poinformował, że czekają na zebranie informacji o zapotrzebowaniu na gaz 
wśród mieszkańców gminy. 

Radna Maria Wojciechowska wnioskuje o sprostowanie ogłoszenia w sprawie gazyfikacji w 
telewizji Lubań (została przedstawiona informacja w sprawie gazu bezprzewodowego).

Radna Anna Rosa wnioskuje o zmianę kursu z Bolesławca autobusu pracowniczego do firmy 
CM3 w taki sposób, aby umożliwić dojazd pracownikom dojeżdżającym z Nowogrodźca. 

Radna Małgorzata Braszko w uzupełnieniu poinformowała o zapewnieniach Burmistrza w 
sprawie uruchomienia linii przez Nowogrodziec. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa odczytała  podziękowanie złożone przez Stowarzyszenie 
Rodziców  Dzieci  i  Młodzieży  Specjalnej  Troski  w  Bolesławcu  za  zaangażowanie, 
poświęcenie i trud włożony w pracę na rzecz Stowarzyszenia. 

Ad. 13.  Przewodnicząca Rady Miejskiej  Anna Rosa stwierdziła,  że porządek obrad został 
wyczerpany i o godzinie 16:52 zamknęła XLV Sesję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
 
        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

       Jolanta Janeczko                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

         podinspektor                                                                    Anna Rosa
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