
Protokół nr L/06
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytej w dniu 26 lipca 2006 r. w sali konferencyjnej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa o godzinie 16:00 otworzyła sesję i po powitaniu 
radnych, sołtysów i gości zaproszonych oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w 
obradach uczestniczy 10 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób 
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Spóźnieni radni: 

1. Zbigniew Mitera  (godz. 16:10)
2. Bogusław Nowak  (godz. 16:05)
3. Genowefa Szpila  (godz. 16:05)
4. Józef Walęga  (godz. 16:10)

Nieobecny radny Piotr Bober.

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

Następnie  Przewodnicząca  Rady  przypomniała,  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 wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok.
4. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi do porządku dziennego obrad.
Nie wniesiono uwag.

Ad. 3 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
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Uchwała nr L/363/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 26 lipca 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok.

Z-ca Burmistrza przekazał radnym zmieniony załącznik nr 2.

Radna H.  Pilna  powróciła  do  poprzedniej  sesji  odbytej  19  czerwca br.  W załączniku  do 
uchwały w sprawie Wieloletniego Palni Inwestycyjnego dla Gminy i Miasta Nowogrodziec 
przewidywany całkowity  koszt  zadania „Budowa rozdzielczej  sieci  wodociągowej  wraz  z 
obiektami towarzyszącymi w miejscowości Gierałtów” jest kwota 5 613 919 zł. Patrząc na 
załącznik nr 2 do dzisiejszej uchwały łączne nakłady finansowe – 5 604 556 zł. Zmniejsza się 
w stosunku do załącznika przyjętego uchwałą Rady na poprzedniej sesji o 9 363 zł. 
W związku z powyższym zwraca się z zapytaniem, czym to jest podyktowane?



Wyjaśnień  udzielił  Z-ca  Burmistrza  T.  Kupczak.  Po  sprawdzeniu  studium  wykonalności 
pewne koszty uległy zmianie. Pewne rzeczy musiały być przeliczone w inny sposób czyli 
projektant musiał się dostosować do wytycznych Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. 

Następnie  radna  H.  Pilna  zadała  pytanie,  czy  nie  należałoby  wnieść  poprawek  do 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego?
Z-ca  Burmistrza  T.  Kupczak  odpowiedział,  że  w  kwestii  tego  wniosku  nastąpiło  takie 
stanowisko, które wyrażone jest we wniosku jaki został odesłany do poprawy. Wieloletni Plan 
Inwestycyjny nie należy do wniosku czyli nie podlega ocenie i nie jest wymagane w tym 
momencie.  Dołączony do  wniosku WPI nie  podlega  ocenie  formalnej  ponieważ jedynym 
dokumentem  potwierdzającym  zabezpieczenie  wkładu  własnego  może  myć  załącznik  do 
uchwały zawierający „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”.

Dalej  radna  H.  Pilna  stwierdziła,  że  są  różnice  pomiędzy  poprzednim  załącznikiem,  a 
załącznikiem przedłożonym na obrady sesji i chce wiedzieć z czego to wynika.
Z-ca Burmistrza T. Kupczak odpowiedział, że dzisiejszy załącznik jest ostateczną wersją jaka 
została opracowana.
Burmistrz E. Szczerbień zwrócił się aby zająć się tylko załącznikiem nowym bo poprzedni 
został wycofany.

Przewodnicząca Rady poprosiła jednak o udzielenie wyjaśnień.

Z-ca Burmistrza T. Kupczak odpowiedział, że limity są dokumentem, który mówi o kwotach 
jakie  powinny  być  ustalone  na  dany  rok.  Inwestycja  jest  już  wprowadzona  i  będzie 
realizowana w najbliższych latach oraz limity będą dopracowane poprzez projekt studium 
wykonalności. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że uchwała w sprawie WPI po ostatniej sesji została 
przedłożona  do  podpisu  w  formie  zmienionej  ponieważ  Z-ca  Burmistrza  zapomniał 
wprowadzić  zmianę  na  sesji.  W związku  z  tym zadaje  pytanie,  czy  dzisiejsza  sesja  jest 
spowodowana ostatnim przeoczeniem?
Z-ca  Burmistrza T.  Kupczak poinformował,  że  dołączony do wniosku WPI -  uchwała nr 
XLIX/361/06 okazało się, że ten dokument był niepotrzebny i nie podlega ocenie formalnej. 

Radna H.  Pilna  poinformowała,  że  otwierając  obrady  Przewodnicząca  Rady  przedstawiła 
porządek dzienny z  projektem uchwały z załącznikami nr 1 i 2, który został przyjęty przez 
Radę. Dopiero po chwili Z-ca Burmistrza przedłożył drugi załącznik więc przeprasza bardzo, 
że zrobiło się zamieszanie. Otrzymała materiały nad którymi pracowała i dlatego przedstawia 
swoje wątpliwości. 

Radny Zb. Skwarek uważa, że skoro jest nowy załącznik to zmiany powinny być wniesione 
poprzez głosowanie i nie rozpatrujemy załącznika pierwotnego tylko aktualny przedłożony w 
dniu dzisiejszym przez Z-cę Burmistrza. 

Z-ca Burmistrza T.  Kupczak zgłosił  wniosek o zmianę załącznika nr 2 do przedstawionej 
uchwały w dniu dzisiejszym. 

Radny M. Zamorski zadał pytanie jaki wpływ będzie miał załącznik nr 2 na budżet? Ponadto 
również zwrócił uwagę na występujące różnice w załączniku. 
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Z-ca  Burmistrza  T.  Kupczak  odpowiedział,  że  przedstawione  w  załączniku  kwoty 
uwzględniają wytyczne Urzędu Marszałkowskiego. 
Radny  M.  Zamorski  poprosił  o  sprowadzenie  Skarbnika  i  wytłumaczenie.  Ponadto  nie 
rozumie dlaczego nie ma Skarbnika na sesji. Uważa, że obecność Skarbnika jest zasadna. 
Z-ca Burmistrza T. Kupczak odpowiedział, że to nie chodzi o dodawanie czy odejmowanie 
jeżeli chodzi o Unię Europejską ale należy uwzględnić 20% udziału gminy i 100% kosztów 
niekwalifikowanych. 
Rok 2006 ujmuje 20% kosztów kwalifikowanych oraz 100% kosztów niekwalifikowanych. 

Radny  R.  Relich  zwrócił  się  z  zapytaniem,  kiedy  rozpocznie  się  budowa  wodociągu  w 
Gierałtowie?
Burmistrz E. Szczerbień odpowiedział, że gmina jest na etapie składania wniosku. 
Dalej  radny  R.  Relich  zadał  następne  pytanie,  ile  czasu  potrzebujemy  aby  dostać 
potwierdzenie, że gmina otrzymała środki? 
Z-ca Burmistrza T. Kupczak odpowiedział, że informacji w sprawie przyznania dotacji można 
spodziewać się do końca września. 

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek Z-cy Burmistrza 
o zmianę załącznika nr 2.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  14  radnych,  „za”  wnioskiem  –  10,  „przeciw”  –  0, 
„wstrzymujących się” – 4.

Do czasu przybycia Skarbnika Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodnicząca Rady poprosiła radnego M. Zamorskiego o powtórzenie pytania.
Radny  M.  Zamorski  poprosił  o  wyjaśnienie  różnic  występujących  w  załączniku  nr  2 
pierwotnym, a obecnym. Ponadto, w jaki sposób ta tabela została częścią budżetu?
Skarbnik M. Ludkiewicz poinformowała, że w ustawa o finansach publicznych art. 166 mówi, 
że gmina może wprowadzić taki załącznik chociaż nie musi. Pierwszy załącznik ograniczałby 
jakiekolwiek  działania  i  co  jakiś  czas  Rada  musiałaby  się  spotykać  aby  wprowadzić 
jakiekolwiek  zmiany do  zadań inwestycyjnych.  Stąd  nastąpiła  wymiana  załącznika,  który 
tylko i wyłącznie dotyczy tego zadania. W kwocie na 2006 rok jest kwota, którą w tej chwili 
poniesiono na dokumentację.  Całość zadania jest rozliczana jak gdyby na konkretne roboty, a 
nie ma uwzględnionej dokumentacji, map, projektów, które już zostały poniesione. 

Radna M. Wojciechowska zadała pytanie, czy załącznik nie powinien zawierać wielkość już 
poniesionych kosztów na inwestycje?
Radca  Prawny  K.  Szczepanik  uważa,  że  pod  załącznikiem  powinien  widnieć  podpis 
Skarbnika ewentualnie   adnotacja  treści,  o  której   wspomina  Skarbnik.  Adnotacja  byłaby 
częścią merytorycznego uzasadnienia, które jest przyczyną tego, że widoczna jest różnica w 
poszczególnych tabelach. Każdy załącznik bez tej informacji jest znakiem zapytania. 

W tym momencie Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodnicząca Rady poinformowała, że Skarbnik naniosła uwagę do załącznika 
nr 2 i poprosiła o przyjęcie w formie głosowania.
Wiceprzewodniczący  M.  Zamorski  poinformował,  że  uwaga  dotyczy  kolumny  nr  8:  „w 
kwocie 593 048,40 ujęto koszty poniesione na dokumentację i mapy – 347 222,65; koszty do 
poniesienia (rozliczenie robót budowlanych) - 245 825,75”.
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Następnie Przewodnicząca Rady porosiła o wyjaśnienie, dlaczego kwota 147 222 jest kwotą 
jako koszty niekwalifikowane?
Burmistrz E. Szczerbień wyjaśnił, że UE nie interesuje to co jest w I, II i III kwartale tylko 
interesuje IV kwartał. Rozliczają z tego ile gmina musi ponieść nakładów w całości (100%) 
do  wykonania  zadania.  To  co  było  zrobione  do  tej  pory  również  jest  jako  koszt 
niekwalifikowany oraz   kwalifikowany i  UE zwróci  z  tego  668 685,58.  Różnica  między 
jednym a drugim wynosi 321 462. 

Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem, czy uwaga wniesiona przez Skarbnika jest 
słuszna?
Z-ca  Burmistrza  T.  Kupczak  zaproponował  aby  zapis  proponowany  przez  Skarbnika 
pozostawić w protokole.
Uzupełnienia dokonał Burmistrz E. Szczerbień. Wyjaśnienie dotyczące wniosku jest w trakcie 
roku,  gdyby robione to  było na koniec 2005 roku to  byłby wliczony cały 2006 rok.  UE 
traktuje  w  ten  sposób,  że  poniesione  środki  będą  wliczane,  a  gmina  musi  udowodnić 
zabezpieczenie do końca IV kwartału i następnie UE zwróci 75%. 

Radny R.  Relich  poinformował,  że  Burmistrz  jest  projektodawcą  projektu  uchwały  i  ma 
ostateczny głos odnośnie wniesienia uwagi proponowanej przez Skarbnika.
Burmistrz E. Szczerbień stwierdził, że nie ma potrzeby tym sposobem wyjaśniać. 

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

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

Ad.  4.  Przewodnicząca  Rady Miejskiej  Anna  Rosa  stwierdziła,  że  porządek obrad  został 
wyczerpany i o godzinie 18:20 zamknęła L Sesję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
 
        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

        Maria Jasińska                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

                                                                                                  Anna Rosa
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