
Protokół nr XLVI/06
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytej w dniu 17 marca 2006 r. w sali konferencyjnej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa o godzinie 13:45 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 Bogusław Nowak.

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 XLV 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. Sprawozdanie Komendanta Policji z działalności za 2005 rok oraz informacja o stanie 

porządku i bezpieczeństwa publicznego.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

1) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości,
2) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości,
3) w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości,
4) w sprawie wyboru formy konsultacji dotyczących zniesienia nazwy Ołdrzychów 

jako części miasta Nowogrodźca,
5) w  sprawie  rozwiązania  Komunalnego  Przedsiębiorstwa  Ciepłowniczego 

„Termoel” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Nowogrodźcu.
6) w  sprawie  ustalenia  wysokości  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  I 

kategorii  zaszeregowania  oraz  wartość  punktu  w  tabeli  miesięcznych  stawek 
wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i 
Mieszkaniowej w Nowogrodźcu.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje radnych.
12. Zamknięcie obrad.

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



Dalej Przewodnicząca Rady Anna Rosa na prośbę Komendanta Policji  zgłosiła wniosek o 
przesunięcie pkt 7 do pkt 4.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  14  radnych,  „za”  zmianą  –  14,  „przeciw”  –  0, 
„wstrzymujących się” – 0.

Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak poprosił o wprowadzenie do porządku dwóch projektów 
uchwał:

1) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta 
Nowogrodziec,

2) w sprawie zasad wydzierżawiania oraz zmiany czynszu za użytkowanie gruntów 
gminnych na cele warzywnicze.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa poinformowała, że w/w projekty zostały przedyskutowane 
przed sesją na wspólnym posiedzeniu Komisji i poddała pod głosowanie wniosek.
W głosowaniu jawnym brało udział  13 radnych, „za” wprowadzeniem do porządku obrad 
dwóch projektów – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0 (chwilowo nieobecny radny 
Robert Relich).

Ad. 3. Protokół z XLV Sesji został przyjęty.

Ad.  4. Sprawozdanie  z  działalności  za  2005  rok  przedstawił  Komendant  Policji  Edward 
Kruszelnicki, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Poza  tym  podziękował  za  zaproszenie  i  dopowiedział,  że  Komisariat  w  Nowogrodźcu 
obejmuje dwie gminy: Nowogrodziec i Osiecznica. W sumie jest 23 etaty, z tego 6 etatów jest 
na terenie Osiecznicy. 1 maja 2005 roku zlikwidowano służby dyżurne na terenie Komisariatu 
oraz zabrano dwa etaty.  Po godzinie 16:45 jedynym kontaktem z Policją jest 997 (jest  to 
telefon bolesławiecki, tam urzędują dyżurni i oni powiadamiają służby, które są odprawiane 
w Nowogrodźcu). Zlikwidowanie służb nie spowodowało sytuacji takiej, że nie ma w ogóle 
Policji na terenie gminy Nowogrodziec i Osiecznica. Wręcz przeciwnie, na każdej zmianie 
popołudniowej i nocnej jest radiowóz i minimum dwóch policjantów. Dodał o bardzo dobrej 
współpracy ze Strażą Miejską bo wśród policjantów też są zwolnienia lekarskie i różnego 
rodzaje absencje i  w takich przypadkach bardzo często korzysta się z pomocy strażników (co 
w zupełności się udaje). 
Oprócz cyfr przedstawionych w w/w sprawozdaniu realizuje się różnego rodzaju akcje np. 
Zima, Bezdomni, Bezpieczne wakacje, Bezpieczne ferie, Znicz, Bezpieczna droga do szkoły, 
Bezpieczna woda itp. Dodatkowo bardzo duży nacisk kładzie się na akcje drogowe (pasy, 
pomiar, piesi). 
Bardzo ważną sprawą są mecze. Są to duże problemy i Komisariat w Nowogrodźcu musi 
korzystać z pomocy Komisariatu Bolesławieckiego. W zeszłym roku na szczęście odbyło się 
bez większych ekscesów, a był tylko jeden mecz podwyższonego ryzyka. 
W  styczniu  i  lutym  2006  r.  policjanci  nałożyli  81  mandatów,  z  tego  64  drogowe  i  17 
porządkowych (kradzieże - 2, picie alkoholu - 4, meldunek -1, zaśmiecanie -10).
Poza  tym  rok  2005  był  rokiem  wyjątkowym,  o  27%  wzrosła  dynamika  wszczęć 
(postępowania przygotowawcze - dochodzenia), samych czynów wzrost o 21%, podejrzanych 
wzrost o 24%.
2006 rok – najważniejsza akcja  jaka jest  prowadzona to  ptasia  grypa.  W związku z  tym 
policjanci mają bardzo dużo obowiązków ( dużo sprawdzeń i kontroli). 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.
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Radna Maria Wojciechowska poprosiła o krótką informację na temat współpracy Policji  i 
Straży Miejskiej z placówkami oświatowymi (szczególnie gimnazja).

Komendant Policji Edward Kruszelnicki odpowiedział, że w Komisariacie w Nowogrodźcu 
sprawą  współpracy  zajmuje  się  Pan  Filistyński  przy  współpracy  Komendanta  Straży 
Miejskiej. Dokumentacja jest zgromadzona, a więcej szczegółów powie Komendant Straży 
Miejskiej. Dodał, że na początku roku został sporządzony harmonogram spotkań w szkołach, 
który jest przestrzegany i Policja stara się uczestniczyć w każdym spotkaniu. Czasami jest tak, 
że trzeba przełożyć z różnych względów ale uczestnictwo jest i będzie.
Następnie poprosił Komendanta Straży Miejskiej  o przedstawienie informacji.

Komendant Straży Miejskiej Edward Widuch poinformował, że od początku roku szkolnego 
odbyły się spotkania w I klasach Gimnazjum w Nowogrodźcu, na których były przedstawiane 
informacje jak zapobiegać kradzieżom, jak się bronić przed ewentualnymi kradzieżami, co 
robić  aby  unikać  sytuacji,  w  których  może  dojść  do  rozboju  oraz  podstawowe  zasady 
bezpieczeństwa. Oprócz tego były prowadzone spotkania przed feriami z dziećmi młodszymi 
w klasach I – III na temat zagrożeń mogących spotkać dzieci w czasie ferii. Jak również cały 
czas  jesteśmy  w  kontakcie  z  dyrektorami.  Ponadto  prowadzona  jest  wspólnie  ze  Strażą 
Graniczną akcja z psami w poszukiwaniu narkotyków na terenie szkół (ostatnia odbyła się w 
Nowej Wsi). 

W uzupełnieniu Komendant Policji Edward Kruszelnicki dodał, że są spotkania z rodzicami i 
na te spotkania dość często zapraszani są policjanci z sektorów kryminalnych z Bolesławca. 

Radna  Henryka  Pilna  zwróciła  się  z  zapytaniem,  czy  są  prowadzone  działania  celem 
uniknięcia dewastacji przystanków autobusowych i słupków przy drogach. 

Komendant Straży Miejskiej Edward Widuch poinformował, że są podejmowane działania. 
W miarę możliwości są prowadzone służby nocne i starają się do uchwycić.

Komendant  Policji  Edward Kruszelnicki  poinformował,  że  nie  tylko to  jest  dewastowane. 
Ostatnio mieli przypadek gdzie w nocy zostały zdewastowane drzwi antywłamaniowe przez 
pijaną 15 letnią dziewczynę.  Problem jest znany i jeżeli nie będzie współpracy rodziców i 
mieszkańców to Policja nic nie zrobi. 

Radna Małgorzata Braszko zwróciła się z zapytaniem, dlaczego zostały zlikwidowane służby 
w Nowogrodźcu jeżeli jest tak duży obszar do objęcia. 

Komendant  Policji  Edward  Kruszelnicki  poinformował,  że  nie  jemu  oceniać  decyzje 
przełożonych.

Radny Piotr Bober zwrócił się z zapytaniem jak długo będzie akcja ptasiej grypy?

Komendant  Policji  Edward  Kruszelnicki  poinformował,  że  nikt  nie  zdawał  sobie  z  tego 
sprawy, oby na naszym terenie to się nie stało gdyż jest to mobilizacja sił i środków.

Sołtys  wsi  Wykroty  Jan  Glina  wystąpił  z  propozycją  aby  patrole  nocne  odbywały  się 
pojazdami nieoznakowanymi co przyczyni się do większej możliwości złapania sprawcy. 
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Komendant  Policji  Edward  Kruszelnicki  zgodził  się  z  propozycją  sołtysa  J.  Gliny.  Ich 
życzeniem  byłoby  aby  były  środki  na  taki  sprzęt  i  aby  na  nocki  jeździło  trzy  patrole  i 
wszystkie pojazdami nieoznakowanymi. Nadto Komisariat Policji posiada samochód (dzięki 
uprzejmości  samorządu  nowogrodzieckiego,  który  partycypował  w  kosztach)  dwu  letni, 
zrobione 80 tys. km i jeździ non stop. Oprócz prewencyjnych czynności wykonywanych jest 
ogniwo  kryminalne,  które  zajmuje  się  innymi  sprawami  i  ten  samochód  w  60-70% 
wykorzystywany jest przez pracowników ogniwa kryminalnego. 

Radny Zbigniew Mitera zadał pytanie odnośnie ujawnionych kierujących, którym zabrano 
prawa jazdy – czy to są rowerzyści, czy osoby bez prawa jazdy?

Komendant  Policji  Edward  Kruszelnicki  odpowiedział,  że  25  kierujących  to  kierujący 
pojazdami mechanicznymi, a 46 to rowerzyści. Ponadto wyjaśnił, że prowadzą postępowania 
w  sprawie  jazdy  nietrzeźwych  zatrzymanych  przez  policjantów  z  Bolesławca  z  ruchu 
drogowego i gdyby zrobiono statystykę to na terenie działania Komisariatu w Nowogrodźcu 
na 10 zatrzymanych nietrzeźwych jest 8 kierujących pojazdami, a 2 rowerzystów. Natomiast 
na terenie działania białych czapek w Bolesławcu na 10 jest 9 rowerzystów, a 1 kierujący 
pojazdem. 

Uzupełnienia dokonał Z-ca Komendanta Policji. Statystyka prowadzona jest w następujący 
sposób: nie każdy kierujący pojazdem nawet samochodowym ma  prawo jazdy.

Ad.  5. Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  przedstawiła  informację  o  działaniach 
podejmowanych w okresie między sesyjnym,  która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu.

Ad. 6. 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. Prowadzono  prace  związane  z  redagowaniem  drugiego  numeru  Informatora 
Samorządowego Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

Numer całościowo jest zamknięty i przekazany został do drukarni. 
2. Przeprowadzono spotkanie z kierownikiem Rejonu Energetycznego w Bolesławcu w 

sprawie uzyskania jak najtańszej taryfy dla sali gimnastycznej przy ulicy Lubańskiej.
Ponieważ podjęliśmy działania  w celu  zapewnienia  ogrzewania  i  znalezienia  sposobu jak 
najszybszego rozwiązania tej sprawy. I w tym kierunku zostały podjęte sprawy związane z 
ociepleniem  stropu  oraz  działania  związane  z  uzyskaniem  jak  najlepszej  taryfy  dla  tego 
pomieszczenia. 

3. W dniach 17 – 20 luty 2006 r. była prowadzona akcja zabezpieczająca jak i również 
udzielana pomoc. 

Powołany został sztab kryzysowy w związku z podtopieniami, które w tym czasie pojawiły 
się w Nowogrodźcu. Do akacji prowadzonej z pracownikami Urzędu zaangażowana została 
również  Ochotnicza  Straż  Pożarna  i  Straż  Miejska  ponadto  wsparcie  Zawodowej  Straży 
Pożarnej  z Bolesławca.  Było dużo pracy oraz prowadzone były dyżury i  na bieżąco była 
monitorowana sytuacja.

4. Odbyło się spotkanie z Komendantem Chorągwi ZHP z Bolesławca, który zainicjował 
w Nowogrodźcu upamiętnienie pamięci  Polaka zamordowanego przez hitlerowców 
podczas II wojny światowej.

Urząd Miejski został zaangażowany do pomocy i zorganizowania tego upamiętnienia.
5. Prowadzone prace z funkcjonowaniem oświaty w gminie. 
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6. Spotkanie  w  jednej  ze  spółek  KGHM  w  Lubinie  w  sprawie  udzielenia  pomocy 
materiałowej na dach dla świetlicy w Gierałtowie. 

Istnieje możliwość pomocy i będziemy w dalszym kontakcie z Lubinem aby pomoc do końca 
doprowadzić do skutku.

7. Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim.
Wspólnie ze Starostą Bolesławieckim podjęliśmy działania w kierunku pozyskania środków 
unijnych na wykonanie drogi w Milikowie. Starosta przyjął naszą sugestię aby wykonać w 
całości drogę ponieważ środków jakie są w dyspozycji nie wystarczało na całe załatwienie 
sprawy. Prowadzimy spotkania i chcemy doprowadzić do tego żeby złożyć wniosek do UE na 
całą drogę w Milikowie. Byłoby to wykonanie chodników, odwodnienia jak i innych prac. 

8. Spotkanie  z  Nadleśniczym  we  Lwówku  celem  pozyskania  materiałów  na  remont 
mostu w Milikowie.

Nadleśniczy z otwartością przyjął i zadeklarował, że przekaże 50 m3 sosny nieodpłatnie dla 
gminy w celu wykonania remontu mostu w Milikowie.

9. Współpraca w sprawie organizacji warsztatów programu Lider Plus w Nowogrodźcu.
Od samego początku popierana jest idea i uczestnictwo w organizowanych spotkaniach.

10. Udział w prezentacji uczniów Ogniska Muzycznego w Nowogrodźcu. 
11. W  dniach  9  lutego  i  16  marca  2006  r.  odbywały  się  spotkania  z  szefostwem  i 

prezesami drukarni w Wykrotach w sprawie wodociągowania i odbioru ścieków dla 
firm w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

12. Uczestnictwo w spotkaniu  w sprawie przygotowania do nadania  imienia  szkole  w 
Czernej i Gierałtowie. 

13. Ogłoszono przetarg na wodociągowanie wsi w Gościszowie, Milikowie, Kierżnie i w 
Czernej. 

Termin składania ofert do 4 kwietnia 2006 r. 
14. Ogłoszono przetarg na remont świetlicy w Wykrotach.

Termin składania ofert do 18 kwietnia 2006 r. 
15. Został uruchomiony zespół kryzysowy w związku z ptasią grypą. 
16. Odbyło się  spotkanie z  Posłem Cybulskim w Gromadce  na temat  funkcjonowania 

gmin.
17. Prowadzone działania związane z realizowaniem do końca wniosku na salę sportową 

w ramach inicjatywy Interreg IIIa.
Gmina  otrzymała  pozytywną  ocenę  Dolnośląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  i  oficjalnie 
została  zakwalifikowana  do  wsparcia  tego  wniosku.  Marszałek  Województwa  przekazał 
wniosek do ostatecznego rozstrzygnięcia. 

18. Podjęto  rozmowy  z  wojskiem  w  prawie  remontu  mostu  w  Milikowie  w  ramach 
ćwiczeń.

Następnie radni zadawali pytania do złożonej informacji.

Radna  Henryka  Pilna  nawiązała  do  wspomnianej  konieczności  ocieplenia  stropu  w  sali 
gimnastycznej na Lubańskiej. Rozumie, że jest taka konieczność bo jest tam bardzo zimno ale 
przy robotach wykonywanych wcześniej były też wydatki na ocieplenie stropu. Czyżby za 
cienko położyli tam tego ocieplenia, czy co? Tam były już te roboty zrobione. To może nie 
chodzi  o  ocieplenie  tylko  o  obniżenie?  Ocieplenie  stropu  było  w  ramach  przebudowy 
budynku na całej powierzchni.

Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że strop jest nie ocieplony osobiście wszedł 
i są gołe deski. Część jest rzeczywiście w dolnej partii wyłożona ale główna część jest bez 
ocieplenia. 
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Radna Henryka  Pilna  poinformowała,  że  był  dokonany  odbiór  techniczny  i  te  wszystkie 
sprawy były w operacie i w wykonaniu. Ponadto w protokole było zaznaczone, że wszystko 
jest  wykonane w stu procentach.  Tylko do poprawki były bardzo drobne sprawy, które z 
wiosną miały być robione, a poza tym wszystko było zrobione i dlatego nie rozumie. I teraz 
jeżeli  jest  taka  konieczność  ocieplenia  na  nowo  tego  stropu  to  w  budżecie  nie  ma 
zabezpieczonych środków.  Skąd pieniądze na taką inwestycję, bo to jest kupę pieniędzy. 
Poza tym wnosi o sprawdzenie w dokumentach - budowa sali gimnastycznej na Lubańskiej za 
co w końcu budżet zapłacił.

Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak sprawdzałem to.

Radna Henryka Pilna – ale trzeba w dokumenty zobaczyć za co zostało zapłacone bo Komisja 
badając  sprawę  miała  bardzo  dużo  zastrzeżeń,  te  zastrzeżenia  zostały  potem  przez 
wykonawcę  uzupełnione  w  formie  dodatkowych  projektów  na  wykonanie  dodatkowych 
robót,  tam wszystko zostało formalnie  zrobione tak,  że  nie  mieliśmy już  potem za wiele 
pretensji  do tego ale  jeżeli  chodzi  o  ten strop doskonale  pamiętam, mogą to  potwierdzić 
członkowie Komisji Rewizyjnej.

Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że zostanie to sprawdzone. 

Radny Piotr Bober nawiązał do zgłoszonego wniosku na ostatniej sesji w sprawie możliwości 
uruchomienia kursu do BDN przez Nowogrodziec.
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że była rozmowa i wystąpiono na piśmie 
aby zorganizować taki przejazd.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zadała pytanie w związku z informacją o sali czerwony 
kościół.  Jeżeli  zaczną  się  teraz  prace przygotowujące  to  należy rozmieć,  że  będzie  to  na 
kolejny  sezon  zimowy  bo  nie  będziemy  w  stanie  tego  wszystkiego  zrobić,  sfinalizować, 
ocieplić zaraz przyjdzie wiosna. A dzieci jak ćwiczyły i zima się przedłuża jest tam naprawdę 
zimno,  a  żeby  było  ciekawe  to  i  sala  niszczeje  bo  wiadomo  jak  jest  nieogrzewana  a 
użytkowana zawilgocenie tym bardziej wzrasta. Jak dziecko wychodząc z sali mówi, że na 
podwórku jest dużo cieplej, jak słoneczko przyświeciło to dzieci otwierały drzwi szeroko. To 
może Pan Zbyszek potwierdzić bo uczestniczy również w sali pracuje i jest na podwórku 
cieplej. I żeby ciepłe powietrze weszło to o czym my mówimy. W takich warunkach dzieci 
cały sezon zimowy ćwiczą. Wiadomo, że są to ćwiczenia ograniczone ilościowo co staje się 
dużym utrudnieniem dla szkół, dla gimnazjum bo gdzie te dzieci mają się podziać, to nie jest 
trzy klasy.

Radny  Zbigniew  Skwarek  potwierdził  wypowiedź  Przewodniczącej  dzisiejszym  swoim 
stanem zdrowia. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa dodała, że jest to jest nagminne, dzieci chorują.

Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak poinformował, że dlatego wyjaśniał, że nie zostawili tej 
sprawy i tą sprawą się zajmują. Szukali przeróżnych rozwiązań, przede wszystkim tak jak 
mówił, osobiście byli u szefostwa zakładu energetycznego w celu znalezienia tańszej taryfy i 
tańszego  grzania  tej  sali  i  takie  możliwości  nakreślono  i  takie  znajdą  ponieważ  jakby 
zrozumieli tą sprawę i można liczyć jeżeli chodzi o zakład energetyczny. Z drugiej strony 
podjęto  działania  w  kierunku  docieplenia.  Dyrektor  GCKiS  czekała  tylko  na  uchwalenie 
budżetu i wykonanie tych spraw związanych z zapotrzebowaniem i nie będzie to trwało długo 
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jeżeli  chodzi o docieplenie,  to jest  tylko odpowiedni zakup odpowiedniej  ilości  folii  para 
przepuszczalnej i wełny mineralnej i rozłożenie tego na całej przestrzeni stropu. Tak, że to 
będzie wykonane i nie jest to jakiś wielki koszt. Myślano również o rozwiązaniu problemu 
poprzez zainstalowanie grzejników magnetytowych, które mają większą dynamikę. Staramy 
się  rozwiązać  tą  sprawę  rozumiejąc,  że  rzeczywiście  trzeba  jak  najszybciej  doprowadzić 
chociażby do podwyższenia o parę stopni temperatury. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa poinformowała, że słyszymy ciągle, że staramy się ale ja 
jeszcze raz mówiłam, wnioskowałam dwukrotnie, pytałam dlaczego w sali czerwony kościół 
jest  tak zimno.  Odpowiedź  mam, znam. Dziesięć tysięcy w przybliżeniu  (może nie  całe) 
kosztuje ogrzanie czerwonego kościoła miesięcznie. Kogo na to stać? Szkół na pewno nie bo 
wiemy jak finansowo stoją. Ciągle kosztem dzieci, młodzieży i nie kogo innego i rodziców bo 
pójść do apteki i kupić leki bez antybiotyku kosztuje dwadzieścia, dwadzieścia pięć złotych. 
A w takich warunkach dzieci ćwiczą jak również powstaje sala nowa ogromna sala i  nie 
mamy jeszcze zapewnień, że będzie dofinansowana ze środków zewnętrznych no jeżeli się 
potwierdzi budujemy wielką salę, komu ta inwestycja zostanie? Kto będzie użytkował salę 
czerwony kościół?

Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że nie ma żadnych obaw. Rozmawiamy z 
Dyrektor  Centrum.  Wypełniona  będzie  również  różnymi  innymi  działaniami,  inne  grupy, 
które chcą korzystać na pewno wejdą ponieważ w tej chwili nie mogą skorzystać tak, że nie 
ma obaw, że ona nie będzie wykorzystana. Możemy spokojnie być pewni, że ta sala będzie 
wykorzystana przez różne grupy i przez Centrum.

Radny  Mariusz  Zamorski  odniósł  się  do  wizyty  w  energetyce  w  Bolesławcu  celem 
odnalezienia  przez nich jakieś taryfy.  Nie bardzo rozumiem po co Panowie  tam byliście, 
taryfa jest dostępna na stronach internetowych energetyki gdzie wystarczy porównać sobie 
stawki, energia elektryczna jest  w różnych grupach taryfowych i samemu przeanalizować, 
kartka papieru i kalkulator i to można zrobić w kilka minut. Każdy odbiorca może przeliczyć 
sobie czy opłaca mu się licznik jednotaryfowy czy dwutaryfowy może wekendowy. Tak samo 
można  to  zrobić  na  przykładzie  tej  sali  gimnastycznej.  To  jest  gminy,  zamiast  płacić 
bezmyślnie wielkie rachunki mógłby przeliczyć, że zmieniając taryfę możemy zaoszczędzić 
dziesięć procent. A zwracanie się z taką błahą dla mnie sprawą aż do energetyki - ona nie 
wymyśli  nam nowej taryfy, ona w ramach obowiązującej taryfy koncernu energetycznego 
wybierze  co  nam może ewentualnie  odpowiada  lub  nie.  Ale  nie  zrobi  nic  czego my nie 
potrafiliśmy sami zrobić. I uważam, że powinniśmy to dawno robić i na bieżąco co roku gdy 
taryfa się zmienia warto chyba poświęcić kilka minut zobaczyć czy to co w tej chwili mamy 
czy to się opłaca czy może dwa lata temu trzeba było zmienić taryfę i płacić mniej.

Radna Genowefa Szpila zadała pytanie, jakiego rzędu koszty poniesiemy na docieplenie tego 
dachu? 

Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  poinformował,  że  w  tej  chwili  nie  jesteśmy w stanie 
odpowiedzieć. 

Radna Genowefa Szpila dodała, że trzeba zaproponować jakieś zmiany w budżecie bo nie 
mamy zaplanowanych środków. 
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Przewodnicząca Rady Anna Rosa stwierdziła, że i tak nasze dzieci nie doczekają się ciepła w 
tym sezonie grzewczym. Nie było ciepła i nie będzie ciepła to możemy sobie jasno i wyraźnie 
powiedzieć. Wiosna idzie będzie cieplej.

Radny Robert  Relich uważa,  że skoro Pani  Pilna przewodniczyła wtedy w pracy komisji 
doraźnej i pamięta, że w kosztorysie i w operacie po wykonaniu było wykonane ocieplenie 
dachu a jego nie ma to wykonawca, który był wtedy powinien tą pracę uzupełnić i nie widzi 
podstaw do ponoszenia ponownych kosztów, które już zostały opłacone bo ta wełna się nie 
utleniła. 

Ad. 7. Informację z wykonania uchwał przedstawił Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak, która 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu oraz informację z wydanych zarządzeń, która 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa odniosła się do zarządzenia w sprawie powołania komisji 
przetargowej  do przygotowania i  przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia 
publicznego na zadanie „Remont Świetlicy Wiejskiej w Wykrotach” informując, że jest za 
mało podanych informacji, bo przy zarządzeniu na wykonanie wodociągów jest podana pełna 
nazwa oraz zostały wskazane środki. Czy nie konieczne jest również podanie w zarządzeniu 
takich informacji?

Burmistrz Nowogrodźca Edward Szczerbień odpowiedział, że jest podane to co powinno być.

Radny  Robert  Relich  zwrócił  się  z  zapytaniem,  czy  Rada  w  ramach  reprezentacji 
mieszkańców  mogłaby  mieć  udział  w  Informatorze  Samorządowym  Gminy  i  Miasta 
Nowogrodziec poprzez wypowiadanie się o funkcjonowaniu Rady.

Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak zaprosił do udziału. 

W tym momencie Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę.

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Genowefa Szpila złożyła na piśmie dwie interpelacje o następującej treści:

1)
Zwracam się  z  prośbą  o  przydzielenie  większej  dotacji  jak  w  roku  ubiegłym dla 

Stowarzyszenia Klubu Sportowego w Gościszowie. Klub sportowy wykonuje zadanie zlecone 
przez gminę, posiada osobowość prawną, nie posiada natomiast działalności gospodarczej. 
Działa na podstawie art. 7a ustawy z dnia 18.01.1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 1996 r. 
nr 25 poz. 113 z późn. zm.). Zarząd i członkowie wszystkie działania wykonują społecznie, 
nawet  siedziba  stowarzyszenia  znajduje  się  w  mieszkaniu  prywatnym.  Jedynym 
podstawowym zadaniem KS jest utrzymanie drużyny piłki nożnej seniorów grającej w klasie 
„B”. Koszty utrzymania tej sekcji mimo oszczędności regularnie przewyższają kwotę dotacji 
gminnej. Zgodnie ze sprawozdaniem za 2004 r. koszty były większe o 206,00 zł oraz za 2005 
r.  koszty były większe o 436,00 zł.  Ponadto klub ponosi wiele dodatkowych kosztów nie 
objętych  dotychczas  w  umowie  z  gminą  np.  składka  członkowska  dla  PZPN  120,00  zł, 
badania lekarskie dla zawodników 600,00 zł,  podatki od zleceń odprowadzane do Urzędu 
Skarbowego 300,00 zł, licencja dla klubu 200,00 zł. Obecnie niezbędna jest opłata dodatkowa 
za  wykonanie  elektronicznych  kart  identyfikacyjnych  zawodników  320,00  zł.  Z 
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matematycznych wyliczeń wynika,  że na sprzęt  i  wyposażenie zawodników przeznaczono 
około 20% dotacji, 80% to są stałe opłaty i składki. Przy tak niskiej dotacji jak w roku 2005 
tj. 6.700,00 zł Klub Sportowy nie będzie w stanie wykonywać powierzonego mu zadania. W 
związku z powyższym proszę o przydzielenie dotacji dla Klubu Sportowego Gościszów w 
bieżącym roku w wysokości 10.000,00 zł.

2)
Zwracam się do Burmistrza Nowogrodźca o ustosunkowanie się do uchwały nr II/15 z 

dnia 19.05.2002 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów 
III-IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych. Ponadto proszę o przedstawienie na następnej 
sesji Rady programu przystosowania boisk piłkarskich i zaplecza na obiektach sportowych do 
wymogów objętych przepisami prawa.

Radny Mariusz Zamorski zwrócił się z zapytaniem, kiedy zostanie zwiększona ilość kubłów 
do selektywnej zbiórki odpadów?
Burmistrz Nowogrodźca Edward Szczerbień poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona 
na piśmie.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zwróciła się z zapytaniem odnośnie zbiórki odpadów typu 
papier na wsiach, czy nie należałoby sprawdzić zbiórki bo może nie być tego papieru i czy 
warto ponosić z tym koszty i czy nie lepiej byłoby zabranie papieru, a zwiększenie ilości 
kubłów na plastik i szkło.

Głos zabrał Sołtys wsi Wykroty Jan Glina. Poprosił o nie likwidowanie kubłów na papier. Na 
przykładzie Wykrot widzi, że wszelkie czasopisma kolorowe wrzucane są do tych kubłów. 

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  wycofała  swoją  sugestię.  Ponadto  poinformowała,  że 
niektórzy inaczej rozwiązują problem papieru np. zbiórka w szkołach.

Burmistrz  Nowogrodźca  Edward  Szczerbień  zabrał  głos  odnośnie  poruszonego  tematu. 
Zajmujemy się również dzikimi wysypiskami, na których można znaleźć ciekawą literaturę, 
książki, zeszyty, korespondencja z imieniem i nazwiskiem i między innymi z Milikowa. Stąd 
uważa,  że  kubły powinny być te,  które  wstawione  są  w chwili  obecnej  oraz  sukcesywne 
zwiększenie  ich.  Musi  być  tyle  kubłów  aby  w  stu  procentach  umożliwić  mieszkańcom 
oddawanie segregowanych śmieci bo to jest gminny obowiązek aby zadbać o środowisko. 
Następnie wyjaśnił dlaczego radnego M. Zamorskiemu odpowiedział, że odpowiedź będzie 
na piśmie ponieważ należy się skontaktować z firmą, która postawiła pierwsze kubły.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zwróciła się z zapytaniem, czy nastąpiły już pierwsze kroki 
w celu wydzielenia gruntu pod przystanek w Kierżnie.

Burmistrz Nowogrodźca Edward Szczerbień odpowiedział, że działania postępują. 

Ad. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

9/1
Uchwała nr XLVI/344/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
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W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” podjęciem uchwały – 14, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0.

9/2
Uchwała nr XLVI/345/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

Radna Henryka Pilna zwróciła się z zapytaniem, co na tej działce będzie?
Sekretarz  GiM Józef  Kata  odpowiedział,  że  nie  wiadomo kto  nabędzie  działkę  gdyż  jest 
zbywana w drodze przetargu. Oczywiście były rozmowy, kierunek wykorzystania miał być 
rolno - leśny.

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.

9/3
Uchwała nr XLVI/346/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

Radna Genowefa Szpila zwróciła się z zapytaniem, czy na tej działce są ułożone kable?
Sekretarz  GiM  Józef  Kata  odpowiedział,  że  kwestia  kabli  czy  infrastruktury,  czy 
doprowadzenia  przyłączy  leży  w  zakresie  przyszłego  nabywcy.  Jeżeli  ktoś  jest 
zainteresowany to  przy  sprzedaży ujawnia  się  takie  rzeczy  i  ktoś  będzie  się  zastanawiał. 
Ewentualnie ustalenia mogą być w kierunku usunięcia. 

Dalej  radna  Genowefa  Szpila  zadała  pytanie,  czy  grunt  byłby  oddany  w  użytkowanie 
wieczyste? 
Sekretarz  GiM  Józef  Kata  odpowiedział,  że  tak  dlatego,  że  w  użytkowaniu  wieczystym 
można  zastrzec  wszystkie  nakłady  jakie  muszą  być  poniesione,  a  wszystkim  zależy  aby 
realizowane  były  kamienice  i  aby  nie  było  przedłużania  w  wykonaniu  jak  np.  na  ulicy 
Lubańskiej.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” podjęciem uchwały – 12, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 2.

9/4
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Uchwała nr XLVI/347/06
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z  dnia 17 marca 2006 r.
w sprawie wyboru formy konsultacji dotyczących zniesienia nazwy Ołdrzychów jako części 
miasta Nowogrodźca.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

Radny Zbigniew Skwarek zwrócił się z zapytaniem odnośnie zapisu § 2, czy uda się do końca 
marca przeprowadzić konsultacje?

W tym momencie Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę.

Po przerwie Burmistrz Edward Szczerbień zaproponował wnieść poprawkę „do 15 kwietnia”.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zgłosiła wniosek o wpisanie w § 2 zapisu „do 15 kwietnia”.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  14  radnych,  „za”  wnioskiem  –  14,  „przeciw”  –  0, 
„wstrzymujących się” – 0.

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.

9/5
Uchwała nr XLVI/348/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie rozwiązania Komunalnego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego „Termoel” Spółka z 
Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Nowogrodźcu.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

Radna Maria Wojciechowska zwróciła się z zapytaniem, jeżeli uchwała nie zostanie podjęta 
to jakie wywoła skutki?

Radca  Prawny  Konstanty  Szczepanik  odpowiedział,  że  Spółka  „Termoel”  znajduje  się  w 
sytuacji w której zaprzestała odprowadzania swojej statutowej działalności oraz nie realizuje 
swoich  zobowiązań  finansowych.  W  związku  z  tym  jest  nadal  przedsiębiorstwem 
zarejestrowanym  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym,  nadal  jest  podatnikiem,  nadal  jest 
teoretycznie płatnikiem czyli nadal jest podmiotem w obrocie. W chwili gdy nie będzie zgody 
Rady na likwidację poprzez podjęcie uchwały spowoduje to, że przedsiębiorstwo jest w stanie 
zawieszenia  tzn.  nic  nie  może zrobić.  Natomiast  wszelkie  ewentualne koszty,  odsetki  nie 
zmierzają do żadnego racjonalnego kierunku i nie porządkują tego. Więc to nie jest wniosek 
w  trybie  pilnym,  który  powodowałby  skutki.  Natomiast  intencją  Burmistrza  jest 
uświadomienie tego, że ten stan jest zgodny z prawem o tyle, że nie jest to zakazane, zaś to 
przedsiębiorstwo nie znajduje się w żadnej sensownej sytuacji. 

Radna Małgorzata Braszko zwróciła się z zapytaniem, jakie gmina jako główny udziałowiec 
ponosi z tego tytułu koszty?
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Radca  Prawny  Konstanty  Szczepanik  odpowiedział,  że  spółka  z  o.o.  jest  taką  formą 
organizacyjną w której cały obrót finansowy odbywa się wobec udziałowców. W momencie 
gdy  jest  taka  sytuacja  jaka  jest  to  gmina  nie  ponosi  strat  w  tym  znaczeniu.  Natomiast 
pozostaje  inna  kwestia,  kwestia  odpowiedzialności  za  zobowiązania  spółki.  Od  momentu 
kiedy spółka nie może odzyskać swoich aktywów to kończą się relacje finansowe pomiędzy 
spółką. 

Radna Henryka Pilna zwróciła się z zapytaniem, czy w takim przypadku członkowie zarządu 
odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się 
bezskuteczna?

Radca Prawny Konstanty Szczepanik odpowiedział, że tak.

Radna Małgorzata Braszko zwróciła się z zapytaniem, czy była podana przyczyna dlaczego 
sąd odrzucił ogłoszenie o upadłości?

Radca  Prawny  Konstanty  Szczepanik  odpowiedział,  że  tak  –  z  braku  środków 
wystarczających do przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

Radna Genowefa Szpila zwróciła się z zapytaniem, czy jest możliwe przedstawienie bilansu 
za 2005 r. i do lutego 2006 r.?

Ponadto  Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  zadała  pytanie,  czy  jest  możliwe  podanie 
wysokości zobowiązań. 

Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział, że nie jest to możliwe. 

Radny Mariusz Zamorski  zwrócił  się  z  zapytaniem, kto będzie  odpowiadał  za zadłużenia 
spółki? 

Radca  Prawny  Konstanty  Szczepanik  odpowiedział,  że  gmina  z  całą  pewnością  nie.  Za 
zobowiązania  spółki  odpowiadają  (o  ile  nie  jest  możliwa  egzekucja  z  majątku  spółki) 
członkowie  zarządu  jeżeli  sąd  im  udowodni  naruszenie  prawa  w  postaci  nie  zgłoszenia 
wniosku o upadłość spółki w odpowiednim terminie. Zatem w momencie gdy wierzyciele nie 
mogą uzyskać swoich wierzytelności mogą kierować sprawę do sądu, który przeprowadza 
postępowanie mające na celu ustalenie  czy władza spółki  popełniła błąd,  czyn karalny w 
postaci nie zgłoszenia w odpowiednim terminie upadłości spółki w chwili gdy spółka mogła 
utracić płynność finansową. Żaden z udziałowców spółki nie ponosi odpowiedzialności bo 
władzami spółki jest zarząd.

W tym momencie Przewodnicząca Rady Anna Rosa ogłosiła przerwę.

Po przerwie radna Genowefa Szpila poprosiła o podanie kwoty zadłużenia spółki na dzień 
dzisiejszy.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zadała pytanie, czy dane są w Urzędzie?

Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział, że dane są w spółce. 
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Dalej Przewodnicząca Rady Anna Rosa dodała, że gmina jako główny udziałowiec na dzień 
17 marca nie wie jakie są zobowiązania spółki. 

Burmistrz  Edward  Szczerbień  odpowiedział,  że  takich  danych  nie  ma  w  tej  chwili  i  na 
walnym zgromadzeniu  również  nie  było.  Kodeks  przewiduje,  że  bilans  wykonuje  się  do 
końca czerwca, tym bardziej, że księgowej już nie ma ale Prezes Spółki będzie musiał w taki 
czy inny sposób przygotować bilans zatrudniając na jakiś czas księgowego.

Następnie Przewodnicząca Rady Anna Rosa powróciła do posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 
podczas  którego  Prezes  Iwanowski  wypowiedział  się  oficjalnie,  że  owszem  pracownicy 
otrzymali wypowiedzenia oprócz zarządu, a księgowa została jeszcze na jakiś czas tylko po to 
aby  wszystkie  sprawy  finansowe  pozamykać  i  to  było  głównym  powodem  przedłużenia 
pracy. 

Radny Robert Relich zwrócił się z zapytaniem odnośnie art. 471 kodeksu spółek handlowych 
w  sprawie  pokrycia  zobowiązań,  czy  stosuje  się  go  do  spółki  z  ograniczoną 
odpowiedzialnością?

Radca Prawny Konstanty Szczepanik odpowiedział, że tego przepisu nie stosuje się do spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Dalej radny Robert Relich zadał pytanie, jak likwidator zaspokoi wierzycieli? 

Radca Prawny Konstanty Szczepanik odpowiedział, że nie zaspokoi jeżeli nie ma środków.

Dalej radny Robert Relich zadał pytanie, czy istnieje jakiekolwiek roszczenie w stosunku do 
udziałowców?

Radca  Prawny  Konstanty  Szczepanik  odpowiedział,  że  do  udziałowców  nie.  Następnie 
odczytał art.  151 § 4 ksh: „wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki”. Komfort 
finansowy dla wspólnika polega na tym, że nie odpowiada za długi. Później dodał, że art. 291 
– 300 rozdz. VII dotyczą odpowiedzialności członków zarządu za szkodę wyrządzoną przez 
spółkę czyli spółka nie może spłacić swoich zobowiązań to wówczas ewentualnie wchodzi 
tzw.  subsydialna  odpowiedzialność  członków  zarządu  więc  jeżeli  ustali  się  w  drodze 
postępowania sądowego, że członkowie zarządu nie zgłosili upadłości w stosownym terminie 
to oni odpowiadają. 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.
W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” zamknięciem dyskusji – 12, „przeciw” – 
0, „wstrzymujących się” – 2.

W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” podjęciem uchwały – 8, „przeciw” – 2, 
„wstrzymujących się” – 4.

9/6
Uchwała nr XLVI/349/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 17 marca 2006 r.

w  sprawie  ustalenia  wysokości  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  I  kategorii 
zaszeregowania  oraz  wartość  punktu  w  tabeli  miesięcznych  stawek  wynagrodzenia 
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zasadniczego  pracowników  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w 
Nowogrodźcu.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

Radny Zbigniew Skwarek zwrócił  się z   zapytaniem odnośnie zapisu w § 5: „...  z  mocą 
obowiązującą od 01 lutego 2006 r.”, czy uchwała może wejść wstecz?

Na zadanie pytanie odpowiedział Dyrektor ZGKiM Andrzej Jonik. Potwierdził, że może oraz 
dodał,  że  jest  możliwość  wejścia  jej  od  1  stycznia  2006  r.  Od  dnia  7  marca  2006  r. 
obowiązuje  rozporządzenie  i  daje  możliwość  podniesienia  wynagrodzeń  zasadniczych  w 
terminie wstecznym od dnia 1 stycznia 2006 r. 

Radny Robert Relich zgłosił wniosek o zmianę zapisu § 5 aby uchwała obowiązywała od 1 
stycznia 2006 r. 
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. 
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  14  radnych,  „za”  wnioskiem  –  12,  „przeciw”  –  0, 
„wstrzymujących się” – 2.

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.

9/7
Uchwała nr XLVI/350/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie zasad wydzierżawiania oraz zmiany czynszu za użytkowanie gruntów gminnych na 
cele warzywnicze.

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

9/7
Uchwała nr XLVI/351/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 17 marca 2006 r.

w  sprawie  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  i  Miasta 
Nowogrodziec.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję, a następnie zgłosiła wniosek o nieodczytywanie 
projektu  uchwały  uzasadniając  tym,  że  publikacja  w  sposób  oczywisty  nastąpi  i  sołtysi 
również otrzymują wszystkie uchwały podjęte przez Radę
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  14  radnych,  „za”  wnioskiem  –  11,  „przeciw”  –  1, 
„wstrzymujących się” – 2.

Dalej Przewodnicząca Rady Anna Rosa zgłosiła wniosek o wprowadzenie do § 12 pkt 9 o 
treści:  „usuwania  odpadów  niebezpiecznych,  zawierających  azbest  należy  dokonywać 
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wyłącznie  za  pośrednictwem  wyspecjalizowanych  podmiotów  posiadających  stosowne 
zezwolenie”. 
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  14  radnych,  „za”  wnioskiem  –  14,  „przeciw”  –  , 
„wstrzymujących się” – 0.

Radny Zbigniew Skwarek zgłosił wniosek o przekazanie każdemu mieszkańcowi informacji 
podstawowej o wymaganiach w zakresie utrzymania czystości i porządku itp. Ponieważ dla 
większości ludzi będą to rzeczy zupełnie nowe. 

Radny Mariusz Zamorski zadał pytanie, kiedy zostały ustalone przez Radę stawki za kubeł?

Dyrektor ZGKiM Andrzej Jonik odpowiedział, że niebyły to stawki za kubeł. Jest ustalona 
stawka za wywóz 1 m3, która kształtuje się na poziomie 43,02 zł brutto, a zostały ustalone na 
pewno dwa lata temu. Następnie powrócił do rozmowy ze wspólnego posiedzenia Komisji. 
Bolesławiec jako alternatywny odbiorca w tej chwili proponuje stawkę 39.70 zł za 1 m3 czyli 
jest o 4 zł niżej od maksymalnej, która jest ustalona na terenie gminy. 

Radny Mariusz Zamorski wspomniał o podjętym regulaminie w roku 2003 gdzie były trzy 
warianty,  a  Rada  wybrała  wariant  trzeci  z  podaną  częstotliwością  wywozu  śmieci  ze 
stawkami.
Dyrektor ZGKiM Andrzej Jonik odpowiedział, że nie było stawek tylko zostało ustalone, że 
na każde gospodarstwo jeden kubeł i to w żaden sposób nie było wiązane ze stawkami i z 
uwagi na to, że cena za 1 m3 może być różna to ustalony był tylko czynnik ilościowy. 

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.

Ad. 10. Przewodnicząca Rady Anna Rosa poprosiła  aby odpowiedzi  na interpelacje  były 
udzielane na bieżąco czyli w dniu sesji.

Burmistrz  Edward  Szczerbień  odniósł  się  do  prośby  Przewodniczącej  informując,  że 
potrzebne jest wyjaśnienie prawne ponieważ interpelacja dotyczy zagadnień. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa poinformowała, że nie dotyczy to dzisiejszych interpelacji 
ale  na  przyszłość  jeżeli  będą  takie  (jak  również  zapytania)  z  możliwością  udzielenia 
odpowiedzi w jednym dniu. 

Odpowiedzi  na  zapytania  radnych  z  XLV  Sesji  zostały  odczytane  przez 
Wiceprzewodniczącego Rady M. Zamorskiego.

Burmistrz Edward Szczerbień złożył wyjaśnienie odnośnie punktu dotyczącego gazyfikacji. 
Odbyła  się  rozmowa z  Prezesem Spółki  Gazowniczej  we  Wrocławiu.  Przesłano  komplet 
dokumentów  wraz  z  mapkę  całej  gminy  z  naniesionymi  miejscami  dotyczącymi  części 
Nowogrodźca i Wykrot (z obliczeń wyszło najwięcej chętnych). Ustalono sposób działania, 
wysłano materiały i specjaliści w spółce dostosują możliwości, a następnie odbędzie się w 
Urzędzie spotkanie podczas którego zostanie  przedstawiony sposób wykonania zadania.  Z 
wcześniejszych zapewnień wynika, że jeżeli będzie tak duży rozbiór gazu i  spółce będzie 
gwarantowało odzyskanie środków to wyłożą na część zasadniczą.
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Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  poinformowała,  że  brak  jest  odpowiedzi  na  wniosek 
radnego Zb. Skwarka w sprawie podjęcia działań kontrolnych celem zaprzestania spalania 
odpadów typu szmaty, buty itp. w piecach gospodarstw domowych w mieście.

Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział, że odpowiedź będzie udzielona. Rozmawiano z 
Panią  z  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  i  myśli,  że  przy  najbliższym 
spotkaniu zostanie wypracowany sposób aby ta kontrola nastąpiła przez czynniki, które są do 
tego upoważnione gdyż w stwierdzonych przypadkach Inspekcja Ochrony Środowiska ma 
takie prawo. 

Ad. 11. Wolne wnioski i informacje radnych.

Radny Robert Relich: 
1) ponowił  wniosek  o  montaż  progów  zwalniających  przy  Szkole  Podstawowej  w 

Gierałtowie,
2) wnioskuje o przeniesienie wiaty przystankowej w Gierałtowie w dawne miejsce koło 

sklepu spożywczego.
Następnie  odniósł  się  do  sprawy  spalania  odpadów.  Uważa,  że  to  nie  jest  problem 
mieszkańców, którzy spalają tylko skutecznie można ukrócić dostawcom tych odpadów czyli 
tym co je wytwarzają. 

Radny  Zbigniew  Mitera wnioskuje  o  zamontowanie  progów  zwalniających  na  „koziej 
uliczce” w Zebrzydowej.
Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział, że są to olbrzymie koszty, a niszczy się bardzo 
szybko.  Powinno  nastąpić  wyegzekwowanie  obowiązków  dla  kierowców.  Zostanie 
wystosowane pismo do Policji z prośbą o częstsze kontrole.

Radny Piotr  Bober   zgłosił  wniosek  o  ścięcie  pobocza  na  długości  drogi  powiatowej  do 
Bolesławca przez Zabłocie.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa  poprosiła o sprawdzenie czy nie zajęto pasa drogowego 
poprzez wybudowanie wjazdu przy posesji Pana Marek na osiedlu domków jednorodzinnych 
przy Nowogrodźcu.

Radny Robert Relich wystąpił z prośbą w imieniu swoim, dyrektora szkoły jak i mieszkańców 
w sprawie remontu związanego z przygotowaniem uroczystości nadania imienia szkole w 
Gierałtowie. 
Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział, że wszystkie sprawy są w toku.

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa   poinformowała  o  otrzymanej  opinii  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy oraz o prawidłowości 
dołączonej  do  budżetu  na  2006  r.  prognozy  kwoty  długu  (opinię  odczytał 
Wiceprzewodniczący) oraz o otrzymanej prośbie w sprawie dofinansowania zakupu karetki 
dla Powiatu Bolesławieckiego.

Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  zachęcił  do  wzięcia  udziału  wszystkich  sołtysów  w 
konkursie na dotacje „Nasza świetlica”.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa  złożyła życzenia imieninowe solenizantom Zbigniewom.
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Natomiast  Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  złożył  życzenia  imieninowe  niedzielnym 
solenizantom Józefom.

Ad. 12.  Przewodnicząca Rady Miejskiej  Anna Rosa stwierdziła,  że porządek obrad został 
wyczerpany i o godzinie 17:15 zamknęła XLVI Sesję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
 
        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

       Jolanta Janeczko                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

         podinspektor                                                                    Anna Rosa
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