
Protokół nr LI/06
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytej w dniu 06 września 2006 r. w sali konferencyjnej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa o godzinie 15:07 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: 

1. Bogusław Nowak – godz. przybycia 15:26
2. Robert Relich – godz. przybycia 15:15

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  przypomniała,  że  porządek  obrad  sesji  przedstawia  się 
następująco:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie  protokołu  z  XLVII,  XLVIII,  XLIX  i  L  Sesji  Rady  Miejskiej  w 

Nowogrodźcu.
4. Sprawozdanie  Burmistrza Nowogrodźca z  działalności  z  uwzględnieniem prac nad 

wdrażaniem Strategii Rozwoju Gminy Nowogrodziec w okresie między sesyjnym.
5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady oraz wydanych zarządzeń w okresie 

między sesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok,
2) w sprawie  emisji obligacji komunalnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje radnych.
10. Zamknięcie obrad.

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

Przewodniczącą Rady zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie ustanowienia przez Gminę pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.
Dodała, że sprawa toczy się już trzeci rok w Prokuraturze. Sprawa została przekazana do 
Sądu i pierwsza rozprawa jest 19 września 2006 r.

Następnie poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  13  radnych,  „za”  wnioskiem  –  7,  „przeciw”  –  4, 
„wstrzymujących się” – 1.



Dalej Przewodniczącą Rady poinformowała, że wniosek nie został przyjęty ponieważ zgodnie 
z ustawą przy wprowadzeniu zmian do porządku dziennego obrad musi być bezwzględna 
większość ustawowego składu rady, która wynosi 8 osób. 

Radny Mariusz Zamorski przypomniał, że na XLVII sesji była identyczna sytuacja gdzie była 
głosowana  zmiana  polegająca  na  wykreśleniu  z  porządku  obrad  punktu  „Opinia  Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu...” – „za” wnioskiem było 7. Również pytał, czy jest to 
niezgodne  z  prawem bo  też  powołał  się  na  przepisy  dotyczące  bezwzględnej  większości 
ustawowego składu Rady i wtedy interpretacja Radcy Prawnego była inna. Zgadza się, że w 
tej chwili mamy racje ale na XLVII interpretacja Radcy Prawnego była niezgodna z prawem. 

Radca Prawny Konstanty Szczepanik odpowiedział, że nie przypomina sobie czego dotyczyła 
ta uchwała w sensie takim czy miała zastosowanie art. 20 ust. 1a.

W tym momencie Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach. 

Po przerwie osoby zaproszone oraz radni zwrócili uwagę, że nie zgadza się liczba oddanych 
głosów i nie został policzony jeden głos „za”, który oddał radny Kazimierz Lewkowski.
W  związku  z  powyższym  Przewodnicząca  Rady  zwróciła  się  do  radnego  Kazimierza 
Lewkowskiego z zapytaniem, czy głosował „za” przyjęciem uchwały do porządku dziennego 
obrad?
Radny Kazimierz Lewkowski odpowiedział twierdząco. 

(na obrady przybył spóźniony radny Robert Relich).

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że głos radnego K. Lewkowskiego nie został policzony i w 
związku  z  niejasnościami  zaproponowała  ponowne  głosowanie  wniosku  dotyczącego 
wprowadzenia projektu uchwały do porządku dziennego obrad.
W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” ponownym głosowaniem – 9, „przeciw” 
– 4, „wstrzymujących się” – 1.

W związku z przyjęciem wniosku o ponowne głosowanie Przewodnicząca Rady poddała pod 
głosowanie  wniosek  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektu  uchwały  w  sprawie 
ustanowienia przez Gminę pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  14  radnych,  „za”  wnioskiem  –  9,  „przeciw”  –  4, 
„wstrzymujących się” – 1.

Następnie  stwierdziła,  że  projekt  uchwały  w  sprawie  ustanowienia  przez  Gminę 
pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego znalazł swoje miejsce w porządku dziennym obrad 
w pkt 7 ppkt 3. 

Ad. 3. Protokoły z XLVII, XLVIII, XLIX i L Sesji zostały przyjęte.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, że liczba protokołów jest wynikiem zwoływanych sesji na 
wniosek Burmistrza gdzie nie było propozycji przyjęcia protokołu z ostatniej sesji.

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza Nowogrodźca z  działalności  z uwzględnieniem prac nad 
wdrażaniem Strategii Rozwoju Gminy Nowogrodziec w okresie między sesyjnym przedstawił 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak:
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1. W  miesiącu  czerwcu  złożono  wniosek  do  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  modernizację  kotłowni  na  salę  sportową  w 
Nowogrodźcu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum.

W wyniku  tego  wniosku  gmina  otrzymała  dotację  w  wysokości  43  000  zł  na  realizację 
kotłowni.

2. Przygotowano  i  złożono  wniosek  na  budowę  rozdzielczej  sieci  wodociągowej  w 
Gierłtowie.

Uzyskał  pozytywną  ocenę  przez  panel  ekspertów pod  względem  technicznym.  Pozostaje 
jeszcze decyzja Zarządu Wojewódzkiego, która będzie w najbliższym miesiącu. 

3. Prowadzone  są  rozmowy  z  firmą  WASSER  UNION  w  sprawie  wykonania 
oczyszczalni  ścieków  pod  kątem  zakładów  znajdujących  się  w  Specjalnej  Strefie 
Ekonomicznej. 

4. Prowadzone są rozmowy  - uzgodnienia techniczno-ekonomiczne z firmą WEBER w 
sprawie wykonania wodociągu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 

5. 22.06.2006  r.  odbyło  się  spotkanie  Burmistrza  w  Ministerstwie  Rozwoju 
Regionalnego z Dyrektorem Departamentu w sprawie dofinansowani sali sportowej w 
Nowogrodźcu.

6. Prowadzono prace związane z przygotowaniem numeru biuletynu informacyjnego. 
7. Od 06.08.2006 r. – 11.08.2006 r. była prowadzona akcja przeciwpowodziowa.
8. 11.08.2006  r.  wizyta  Wicemarszałka  Województwa  Dolnośląskiego  Szymona 

Pacyniaka.
Na spotkaniu zostały omówione inwestycje prowadzone przez gminę oraz została złożona 
prośba o wsparcie Marszałka Województwa w tych poczynaniach. 

9. Obyło się spotkanie ze Starostą Bolesławieckim w sprawie realizacji porozumień na 
wykonanie chodników w Milikowie i ulicy Kolejowej w Nowgrodźcu. 

10. Udało  się  pozyskać  trzy  zestawy  komputerowe  dla  świetlicy  w  Wykrotach  – 
nieodpłatnie od Banku Zachodniego oraz pomoc z KGHM na rzecz szkół w Czernej i 
Godzieszowie.

Pytania do złożonej informacji.

Radny Mariusz Zamorski zadał pytanie, co z pozostałym środkami na salę gimnastyczną w 
Nowogrodźcu bo brakuje ponad 1 mln zł?
Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział, że w chwili obecnej są zaangażowane środki w 
wielkości takiej jakie były w budżecie. Ponadto jest decyzja dotycząca dotacji w kwocie 955 
tys. zł od Totalizatora Sportowego. Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował umowę i w 
niedługim czasie zostanie podpisana. Problem jest tego typu, że część tych środków wpłynie 
w tym roku, a część w styczniu 2007 r. Stąd w dzisiejszym projekcie uchwały jest propozycja 
pokrycia  bieżących  działań  przy  budowie  ze  środków z  obligacji.  Natomiast  po  wpłacie 
środków  z  Totalizatora  zostaną  przekazane  do  budżetu  na  inne  zadania.  Po  wizycie  w 
Ministerstwie Rozwoju Regionalnego uzyskano potwierdzenie na możliwość dofinansowania 
z INTERREG-u (gmina jest na liście rezerwowej) oraz prowadzone są rozmowy z Zarządem 
Województwa Dolnośląskiego w sprawie otrzymania środków. Również poczyniono starania 
w zakresie  wyposażenia  sali  gimnastycznej  i  zostało  przygotowane  pismo aby w ramach 
partnerstwa publiczno – prywatnego firmy działające na terenie gminy Nowogrodziec weszły 
współfinansowanie  wyposażenia  z  możliwością  odzyskania  swoich  środków  poprzez 
wykorzystywanie sali na różne cele.

Dalej radny Mariusz Zamorski stwierdził, że z Totolotka jest zagwarantowane 955 tys. zł (co 
jest zapisane w informacji z wykonania budżetu za I półrocze), ale mając nawet te pieniądze 
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brakuje  w dalszym ciągu ponad 1.100.000 zł.  To,  że  gmina  jest  na  liście  rezerwowej  to 
jeszcze  o  niczym nie  świadczy.  Może  być  to  długi  okres  oczekiwania,  a  inwestycja  jest 
rozpoczęta. 
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  odpowiedział,  że  maksymalny  okres  oczekiwania  na 
środki to grudzień 2006. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zadała pytanie, co z umową, jak została sformułowana na 
wykonanie  z  wykonawcą,  czy  nie  będzie  przeszkodą termin  wykonania.  Prawdopodobnie 
brak środków finansowych wstrzyma budowę. 
Burmistrz  Edward  Szczerbień  odpowiedział,  że  każda  jedna  umowa  podlega  sprawą 
negocjacji  i  ustalania  pewnych  uzgodnień.  Przypomniał,  że  gdyby  nie  została  tak 
sformułowana  umowa  nie  byłoby  955  tys.  zł  z  Totolotka  bo  jedynym  warunkiem  było 
pokazanie, że ta inwestycja zostanie zakończona w roku 2006.

Radna Genowefa Szpila powróciła do środków, które były obiecywane na salę sportową w 
Czernej (pod koniec ubiegłej kadencji) gdzie Rada podjęła też kredyt. Gmina również była na 
liście ale środków nie otrzymała i cała sala w Czernej została wykonana ze środków własnych 
(kredyt  w  dalszym  ciągu  jest  spłacany).  W  tej  chwili  też  jesteśmy  na  liście  ale 
prawdopodobnie trzeba będzie sfinansować dalszy ciąg tej sali z własnych środków.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa odniosła się do informacji w sprawie rozmów ze Starostą 
odnośnie  wspólnej  inwestycji  budowa  chodnika  przy  ul.  Kolejowej  w  Nowogrodźcu  i 
Milikowie. Czy umowy na drugi etap budowy chodnika w Milikowie nie zostały podpisane?
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  odpowiedział,  że  porozumienie  jest  podpisane 
(wcześniejsze),  a  chodzi  tylko  o  realizację  porozumienia  w  części  dotyczącej  chodnika. 
Prowadzone są również uzgodnienia co do odprowadzenia wody. 

Radna Genowefa Szpila zadała pytanie, z jakich środków będzie wykonywana inwestycja w 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej – wodociąg?
Burmistrz  Edward  Szczerbień  odpowiedział,  że  Strefa  jest  w  Gminie  Nowogrodziec  i 
korzyści  z  tego  będzie  czerpała  tylko  i  wyłącznie  gmina.  Dlatego my jako gmina  mamy 
pewne zobowiązania w stosunku do Strefy, których nie wypełniliśmy. Do chwili obecnej od 
początku Strefy z budżetu gminy zostało wydane ok. 630 tys. zł. Natomiast infrastruktura, 
która  pojawiła  się  w  Strefie  warta  jest  kilka  milionów,  a  finansowana  jest  ze  środków 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Aby zakłady mogły funkcjonować gmina musi dostarczyć 
odpowiednie ilości wody i z tego wodociągu, który obsługuje zarówno Wykroty jak i całą 
pętlę,  która  przebiega  przez  całą  miejscowość,  nie  jest  wstanie  zapewnić  wody  o 
odpowiednich parametrach jeżeli chodzi o sprawy przeciwpożarowe. Stąd został wykonany 
projekt budowlany, pozwolenie na budowę i potrzeba 1.000.000 zł na wykonanie tego zdania. 
Ponieważ z budżetu gminy nie ma szans na wykonanie, to znaleziono firmę WEBER, która 
poprzez „Hydro-Tech” wyłoży te pieniądze i odzyska na przestrzeni dziesięciu lat w opłatach 
jakie będą pobierane za dostarczanie wody. W ostatnim czasie pojawiły się problemy tego 
typu, że największy odbiorca wody firma BDN uzyskała pozwolenie wodno – prawne na 
własne ujęcia wody i ma własne ujęcia wody. Także należy zastanowić się czy ta inwestycja 
będzie zasadna bo gmina nie dopuści do tego aby ilość potrzebnej wody nie pokryła kosztów 
tej inwestycji. Podobna jest sytuacja związana z oczyszczalnią ścieków. Zaplanowana została 
oczyszczalnia na 150 m3, a ostatni bilans przedstawiony przez firmy dotyczy 38m3/dobę czyli 
ta inwestycja jest nieopłacalna. 
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W  dniu  wczorajszym odbywała  się  rozprawa  administracyjna  robiona  przez  Starostwo  z 
udziałem Inspekcji Ochrony Środowiska podczas której były rozpatrywane sprawy oddawania 
ścieków przez firmy nowo wybudowane w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 

Radna Henryka Pilna odniosła się do wypowiedzi Burmistrza. Zawsze wierzyła, że koszula 
jest bliższa ciału niż kamizelka, a w naszej gminie jest najpierw kamizelka a potem koszula. 
Nieprawdą jest, że tylko pieniądze, o których Burmistrz wspomniał gmina wniosła do Strefy. 
A ziemi ile - z których nie ma grosza podatku, bo strefa jest na zawsze zwolniona? Strefa 
wydzierżawia grunt to bierze 10 zł/m2, a jeszcze do tego podatek od nieruchomości zgodnie z 
ustawą,  to  ile  ten metr  kwadratowy kosztuje? Druga rzecz,  tak szybko się  uwijamy przy 
inwestycji  na  strefie  (nie  jest  przeciwko  strefy),  ale  tak  długo  już  mówimy  o  tym,  że 
kilkadziesiąt  metrów wodociągu na ul.  Chrobrego nie  można w żaden sposób zrobić  i  ci 
ludzie są też pozbawieni wody. I jakoś tych małych spraw nie widzimy, a zachłystujemy się 
tymi  dużymi.  Wodę  dowozimy  do  Gierałtowa,  plany  są  szerokie,  a  nie  możemy  zrobić 
takiego malutkiego odcinka na ul. Chrobrego. Monitowała w tej sprawie, składała wnioski na 
sesjach i cicho.

Ad. 5. Informację z wykonania uchwał przedstawił Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak, która 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu oraz informację z wydanych zarządzeń, która 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Genowefa Szpila zwróciła się z zapytaniem, czy są czynione starania aby wykonać 
zawalony mostek w Gościszowie (na koloni)?

Radny  Zbigniew  Mitera zwrócił  się  z  zapytaniem,  co  z  dalszą  częścią  oświetlenia  w 
Zebrzydowej?

Radna  Henryka  Pilna zwróciła  się  z  zapytaniem,  na  jakim  etapie  są  prace  związane  z 
oświetleniem ul. Chrobrego i Kaolinowej?

Radny Robert Relich zwrócił się z zapytaniem, kiedy nastąpi kontynuacja remontu drogi na 
kopaniu  w  Gierałtowie  i  montaż  progu  zwalniającego  przy  Szkole  Podstawowej  w 
Gierałtowie?

Radna Genowefa  Szpila zwróciła  się  z  zapytaniem,  czy   zostaną  przeznaczone środki  na 
wykonanie drogi koło Pani Chojniak w Gościszowie?

Radny Mariusz Zamorski zwrócił się z zapytaniem, co się dzieje z samochodem śmieciarką, 
który w obecnej kadencji został zakupiony przez Urząd?

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zwróciła się z zapytaniami:
1) w  jaki  sposób  został  zabezpieczony  most  przed  wejściem  przez  pieszych  przy  ulicy 

Mickiewicza?,
2) czy zostały zwiększone środki dla Klubu Sportowego „Cosmos” Milików w związku z 

awansem do klasy A?

5



Radna Henryka Pilna w związku z odpowiedzią na złożoną interpelacją w sprawie wykonania 
wodociągu w ciągu ulicy Chrobrego w Nowogrodźcu zwraca się z zapytaniem, kiedy nastąpi 
odpowiedź od Prezesa Hydro-Tech w powyższej sprawie?

Radny Piotr Bober zwrócił się z zapytaniem, czy zabezpieczono dziury na chodniku przy ul. 
Kwiatowej w Nowogrodźcu?

Ad. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

7/1
Uchwała nr LI/364/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 06 września 2006 r.

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

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.
Burmistrz Edward Szczerbień zgłosił wniosek o wniesienie dodatkowego zapisu w związku z 
wystąpieniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu aby oszczędności w trakcie 
wykonywania  budżetu  z  realizacji  zakup  materiałów  i  wyposażenia  przenieść  do  innego 
paragrafu  6060  „wydatki  na  zakupy  inwestycyjne  jednostek  budżetowych  –  zakup  2 
zestawów komputerowych”.

W związku ze zgłoszonym wnioskiem Przewodnicząca Rady Anna Rosa poinformowała, że 
w  §  2  pkt  2  uchwały  ostatni  zapis  kwotowy  26.200  zł  „zakupy  inwestycyjne  jednostek 
budżetowych” zmienia się na kwotę 32.100 zł. Ponadto kwota 8.200 zł „pozostałe wydatki 
bieżące” ulega zwiększeniu na 14.100 zł. Wiąże się to ze zmianą w załączniku nr 2 gdzie 
dochodzi dział 801 oświata i wychowanie:  zmniejsza się „zakup materiałów i wyposażenia” 
o kwotę 5.900 zł,  a zwiększa się „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o 
kwotę 5.900 zł. Uzasadnione jest to zakupem 2 zestawów komputerowych. 
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” wnioskiem o wprowadzenie zmian – 13, 
„przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 2.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. 

Radna Henryka Pilna poprosiła  o  odniesie  się  do przedstawione propozycji  w dziale  750 
Administracja  publiczna  –  zmniejsza  się  „wydatki  na  zakupy  inwestycyjne  jednostek 
budżetowych w tym: realizacja projektu Informatyzacja oraz rozwój usług publicznych on-
line  przez  UM  w  N-cu”  o  25.000  zł,  a  zwiększa  się  „wydatki  inwestycyjne  jednostek 
budżetowych  w  tym:  Realizacja  projektu  pn.  Portal  internetowy  Partnerstwa  miast 
Kaolinowych”  o  25.000  zł.  Dodała,  że  na  komisji  radni  uzyskali  informację,  że 
informatyzacja Urzędu nie została dokończona. Czy zabierając środki z tego działu zamyka 
się drogę do wykonania zaplanowanych w budżecie inwestycji?
Burmistrz  Edward  Szczerbień  odpowiedział,  że  ramach  Partnerstwa  Miast  Kaolinowych 
zostało  uzgodnione,  że  będą  realizowane  pewne  zadania  i  jednym  z  pierwszych  to  jest 
stworzenie  strony  internetowej.  Urząd  wystąpił  o  środki  do  funduszu  INTERREG  IIIa  i 
otrzymał potwierdzenie, że dostanie 48.162,75 zł, a z budżetu państwa 6.421,70 zł. Natomiast 
wkład  własny  gminy  zostanie  pokryty  przez  firmy,  które  są  właścicielami  kopalń 
znajdujących się na terenie ośmiu gmin czyli AKP 1500 euro i druga firma 1000 euro. Aby 
przeprowadzić  cały  proces  postępowania  musi  być  to  ujęte  w  budżecie.  Ze  względów 
proceduralnych nie można ogłosić  przetargu na zadanie,  którego nie ma w budżecie oraz 
zwrot  kosztów  na  zadania  ze  środków  z  INTERREG  następuje  po  realizacji  projektu  i 
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przedstawieniu faktur wraz z dowodami zapłaty. Być może do końca 2006 r. nastąpiłby zwrot 
środków i wtedy będzie można z powrotem środki przeznaczyć na działania bieżące inne bo 
to nie są pieniądze, które przepadają, a są potrzebne tylko na etap proceduralny.

Radna Genowefa Szpila zwróciła uwagę, że potrzeba 35.000 zł ale dodatkowo należy mieć 
jeszcze odpowiednie pomieszczenie, które będzie kosztować więcej niż otrzymane środki z 
zewnątrz na realizację projektu „portal internetowy”. Zadaje pytanie, skąd weźmiemy środki 
aby dokończyć to zadanie?
Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział, że jest to mylenie pojęć. To pomieszczenie nie 
jest związane z portalem tylko z komputeryzacją.
Dalej Genowefa Szpila zadała pytanie, gdzie umieścimy otrzymany sprzęt?
Burmistrz  Edward  Szczerbień  odpowiedział,  że  otrzymamy  za  17.000  zł  sprzęt  z 
oprogramowaniem,  gdzie  takiego  sprzętu  mamy  pełno  i  nie  ma  żadnego  problemu  z 
umieszczeniem go w obiekcie ratusza.

Dalszych  wyjaśnień  dokonał  Sekretarz  GiM  Józef  Kata  informując,  że  aplikowany  był 
wniosek o środki z UE na projekt pn. Informatyzacja oraz rozwój usług publicznych on-line 
przez Urząd Miejski w Nowogrodźcu. Wartość tego projektu dochodziła do 400.000 zł. Urząd 
zabezpieczył udział własny w środkach na realizację tego projektu w związku z tym, że Urząd 
Marszałkowski i panel oceniający te projekty oceniły wniosek pozytywnie. Natomiast kwota 
zaproponowana do tego wniosku sięgała około 30.000 zł czyli łącznie zagwarantowane było 
na wykonywanie działań związanych z informatyzacją na poziomie 1/3 potrzebnych kosztów. 
Wobec  tego  zrezygnowaliśmy  z  realizacji  tego  projektu.  W  związku  z  tym  częściowo 
doinformatyzowany został Urząd w ramach posiadanych środków własnych i  25.000 zł,  o 
których dzisiaj mowa pochodzi z tej puli, które można spokojnie przeznaczyć i przenieść na 
dział „promocja” aby zrealizować kolejny program. 
Następnie poinformował, że portal internetowy nie musi być w Urzędzie ponieważ jest to 
urządzenie wirtualne, które może być w Krakowie, Poznaniu lub w innym miejscu. Natomiast 
jednostka komputerowa w postaci komputera,  monitora,  drukarki może być postawiona w 
dowolnym  miejscu  gdzie  będzie  wygoda  i  tam  gdzie  będzie  najbardziej  rozsądne. 
Funkcjonowanie  portalu  polega  na  podłączeniu  się  do  sieci  internetowej  czyli  jakby  ten 
komputer - jednostka komputerowa będzie dodatkowym sprzętem jaki udałoby się pozyskać 
jak również bardzo dobre oprogramowanie umożliwiające np. zestawianie ulotek, czasopism, 
gazet  itd.,  czyli  możliwość  wykorzystania  tego  sprzętu  komputerowego  będzie  bardzo 
szeroka,  a  oprócz tego będzie  stworzony portal,  do którego będą miały dostęp wszystkie 
osoby, które dysponują internetem. Portal wcale nie musi być w Urzędzie, chociaż w wyniku 
działań  informatycznych  jest  już  bardzo  nowoczesny  serwer,  który  pewne  rzeczy  może 
powiązać. 

Radny  Mariusz  Zamorski  nawiązał  do  posiedzenia  komisji,  podczas  którego  było 
powiedziane,  że  całość  zadania  ma  kosztować  niewiele  ponad  64.000  zł,  a  przed  chwilą 
dowiadujemy się,  że  otrzymamy sprzęt  z  oprogramowaniem za  17.000  zł.  W związku  z 
powyższym zadaje pytanie, gdzie różnica ponad 47.000 zł, na jaki idzie cel?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że w każdym projekcie są koszty kwalifikowane i 
koszty niekwalifikowane. Aby taki projekt zrealizować trzeba było opracować dokumentację, 
opracować wniosek czyli są to wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji. 
Dalej radny Mariusz Zamorski zadał kolejne pytanie, czy 47.000 zł dostanie jakaś firma, która 
za nas sporządziła projekt i złożyła dokumentację?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że między innymi tak.
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Radna Małgorzata  Braszko zadała  pytanie,  na  ile  procent  jesteśmy pewni,  że  otrzymamy 
zwrot środków?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że środki są zagwarantowane na piśmie w umowie 
która jest podpisana. Jest to tylko kwestia wykonania tego zadania i przedłożenia faktur. 

Radny Zbigniew Skwarek zadał pytanie, czy pełny zwrot 25.000 zł nastąpi w przyszłości z 
powrotem do budżetu?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że projekt ma kosztować prawie 70.000 zł i taką 
kwotę uzyskujemy do budżetu. Udziału własnego nie wykładamy ani złotówki i kwota 25.000 
zł umożliwia formalne przeprowadzenie przetargu i wykazanie udziału własnego. 

Radny Mariusz Zamorski zadał pytanie, jaka firma opracowała dokumentację? 
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że nie pamięta. 
Dalsze pytanie radnego M. Zamorskiego, to aż tak dużo firm pracuje dla nas, że Pan nie 
pamięta?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że tym się nie zajmował. 
Dalej radny M. Zamorski poinformował, że niejednokrotnie było podnoszone, kiedy gmina 
zacznie wykonywać sama dokumentację. Widzi, że póki co nie ma tego momentu. Chwała, że 
do tego nic nie dokładamy ale są jakieś firmy, które się po prostu bogacą. 

Radna Genowefa Szpila  zaproponowała,  aby 25.000 zł  w tym momencie  przeznaczyć na 
walące się mostki bo w Wykrotach się wali, w Gościszowie się zawalił, w Milikowie się wali 
most, a przeznacza się środki na jakiś portal internetowy.
Sekretarz  GiM  Józef  Kata  odpowiedział,  że  tu  nie  chodzi  o  mostki  tylko  chodzi  o 
rozstrzygnięcie  problemu,  czy  robimy  ten  portal  i  korzystamy  z  tych  środków,  czy  nie 
robimy. Bo jeżeli mówimy o mostkach to projekt w sprawie zmian w budżecie musi zostać 
przygotowany i musi zostać wskazane źródło skąd te środki na mostki mają pochodzić oraz w 
jakich kwotach. 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” zamknięciem dyskusji – 14, „przeciw” – 
0, „wstrzymujących się” – 1.

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 8, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 7.

7/2
w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.
Radny Piotr Bober zwrócił uwagę na nieobecność Skarbnika, a chodzi o tak dużą kwotę jak 
4.500.000 zł.  Jest wiadomym, że niektóre osoby są wzywane z urlopów na bardzo ważne 
posiedzenia, a w tym przypadku jest bardzo poważna sytuacja i Skarbnika nie ma.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zwróciła się z zapytaniem, co jest przyczyną nieobecności 
w dniu dzisiejszym Skarbnika?
Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział, że jest na urlopie – tak jak każdy wykorzystuje 
swój urlop. Wszystko zostało przygotowane przez Panią Skarbnik, a nawiasem mówiąc brany 
już był kredyt w wysokości 4.600.000 zł. 
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Radny Robert Relich zwrócił się do Burmistrza, przygotowując projekt uchwały rozpoznał 
koszty  związane  z  emisją  obligacji,  czy  wydatki  związane  z  przeprowadzeniem  emisji 
(wartość w tysiącach złotych) w § 5 pkt 2 jest mowa o wysokości marży - stopa rentowności 
52  –  tygodniowych  bonów  skarbowych  wynosi  w  2006  roku  4,17%  –  prosi  o  podanie 
wartości  nominalnej  kosztów  odsetkowych.  Kolejne  zapytanie,  zgodnie  z  ustawą  o 
obligacjach i  ustawą o finansach publicznych, czy Radzie  przed uchwaleniem uchwały w 
związku z emisją nie powinna być przedstawiona opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej? 
Następne zapytanie, czy w § 2 pkt a i b nie można sprecyzować tak jak jest to w uzasadnieniu 
czyli  konkretnie,  że  środki  z  emisji  obligacji  zostaną  przekazane  na  zadania  gospodarka 
wodno – ściekowa: budowa systemu wodociągów w m. Milików – Gościszów, Kierżno – 
Czerna, Gierałtów oraz modernizacja oczyszczalni ścieków. Uważa, że uzasadnienie nie jest 
uchwałą. 

Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  poprosił  o  zabranie  głosu  przez  Dyrektora  Banku 
Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych we Wrocławiu Andrzeja Jaworskiego. Dodał, że Pan 
Jaworski wspomaga wszystkie samorządy ponieważ prowadzi partnerstwo z gminami. 

Głos zabrał Dyrektor A. Jaworski. Obligacje jest to zastępcza forma do kredytu bankowego. 
Jest to pewna alternatywa do kredytu. Z rozmowy z Burmistrzami wynika, że Państwo macie 
wiele  celów  inwestycyjnych  i  obligacje  zapewniają  realizację  tych  celów.  W  przypadku 
kredytów bankowych trzeba pozyskać kilka kredytów bankowych na każdy cel inwestycyjny 
oddzielnie co wiąże się to z dużą pracochłonnością z Państwa strony. Doprecyzowanie celów 
jest jak najbardziej możliwe. Obligacje dopuszczają wielość celów, emitując obligacje jest 
możliwość decydowania w przyszłości na które cele zostaną przeznaczone środki. Natomiast 
w przypadku kredytu należy rozliczyć się  z każdego kredytu do każdej  inwestycji.  Może 
zdarzyć się przypadek, że pozyskacie Państwo więcej środków niż planujecie, albo inwestycja 
będzie kosztować mniej to środki z emisji obligacji można przesunąć na inne cele. Odnośnie 
wypowiedzi radnej w sprawie remontu dróg i mostków na terenie gminy, to również może się 
znaleźć  w  tej  uchwale.  Środki  nie  wykorzystane  na  cele  wymienione  w  uchwale  można 
przesunąć na inne cele. Emisja różni się tym od kredytu, że emitując obligacje kieruje się te 
obligacje do inwestorów zewnętrznych. Emitent czyli Państwo wybierając agenta emisji (jakiś 
bank) zdecydujecie się, że bank skieruje Państwa ofertę obligacji do pewnej określonej grupy 
klientów. Zwykle jest to grupa klientów poniżej 100 żeby ta emisja była emisją niepubliczną 
bo emisja publiczna wiąże się  z  dużo większymi kosztami i  z  większą pracochłonnością. 
Organizator emisji kieruje do określonej grupy klientów, nie są to klienci indywidualni tylko 
są to osoby prawne (fundusze inwestycyjne,  fundusze emerytalne,  banki),  które nabywają 
obligacje jako formę zamienną. Jest propozycja oparcia ceny obligacji o rentowność bonów 
skarbowych więc ta cena musi być dla nabywcy trochę wyższa niż cena bonów skarbowych. 
Ponieważ inwestor  bierze bony skarbowe i  dlatego lepiej  kupić bony skarbu państwa niż 
obligacje  jakieś  małej  gminy  więc  ta  marża  jest  premią  za  to,  że  nie  kupuje  się  bonów 
skarbowych tylko obligacje.  Obligacje  tym różnią  się  od kredytu,  że  Państwo odraczacie 
termin  wykupu.  Przy  kredycie  bankowym  możliwość  uzyskania  karencji  w  najlepszym 
przypadku to 2 lata. Ponadto pozyskanie kolejnego kredytu powoduje wzrost kosztów obsługi 
tych kredytów czyli po zakończeniu inwestycji trzeba zacząć spłacać. W przypadku obligacji 
odsuwacie Państwo ten czas spłaty zobowiązań, a wykonujecie inwestycje. Jeżeli chodzi o 
koszty, to marża musi pokryć koszty tego odroczenia chociażby w czasie wykupu obligacji. 
Organizator emisji powierza dla Państwa także prowizję przygotowawczą za przygotowanie 
emisji i jest to zwykle kwota stała pobierana raz na początku. Zwykle przedział tej prowizji 
jest  od 15 do 80 tys.  zł,  aczkolwiek zależy od wielkości  emisji.  W przypadku emisji  na 
poziomie 4,5 mln należy się spodziewać prowizji przygotowawczej na poziomie 18-20 tys. zł. 
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Dodatkowe koszty związane z emisją jest to koszt uklasowania czyli znalezienia odbiorcy dla 
Państwa obligacji. Macie Państwo w przypadku emisji możliwość wyboru dwóch form albo 
samego uklasowania gdzie organizator emisji będzie szukał nabywców albo wybrania takiej 
opcji  pewniejszej  gwarancji  uklasowania  gdzie  organizator  emisji  lub  Państwo  zgłosicie 
potrzebę pozyskania  tych  środków to w ciągu dwóch dni  wypłaci  pieniądze,  a  jeżeli  nie 
znalazł nabywców w ciągu tych dwóch dni na te obligacje to przyjmie na portfel własny. Jest 
jeszcze  prowizja  za  obsługę  emisji  na  poziomie  0,1%.  W przypadku kredytu  bankowego 
dochodzą  jeszcze  prowizje  za  wcześniejszą  spłatę  kredytu.  Odnośnie  RIO  –  z  ich 
doświadczeń wynika, że RIO wydaje opinię po zatwierdzonej uchwale, a nie przed ponieważ 
projektów RIO nie ocenia. 

Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak poinformował, że została przygotowana zmiana zapisu w 
§ 2  uchwały zgodnie z sugestią radnego R. Relicha. Wykreślone zostałyby słowa „w tym”, a 
pozostały  by  wyrazy:  „związanych  z  inwestycjami  w  zakresie:”.  Czyli  §  2  otrzymałby 
brzmienie:  „Emisja  obligacji  ma  na  celu  sfinansowanie  wydatków majątkowych miasta  i 
gminy  Nowogrodziec  związanych  z  inwestycjami  w  zakresie:”.  Następnie  §  2  lit  a) 
otrzymałby  brzmienie:  „sfinansowaniem  udziału  własnego  w  projektach  i  programach 
realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w 
tym: budowa sali sportowej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu, budowa 
wodociągu  w  Kierżnie  w  powiązaniu  z  Czerną,  budowa  wodociągu  w  Milikowie  – 
Gościszowie, remont świetlicy w Wykrotach, budowa wodociągu w Gierałtowie, adaptacja 
budynku przy  ul.  Asnyka na  Przedszkole,  rozwiązanie  gospodarki  ściekowej  i  wodnej  w 
gminie Nowogrodziec z budową oczyszczalni ścieków, rekultywacja wysypiska”. Natomiast 
§ 2 lit. b) pozostałby bez zmian. 

Radny Mariusz Zamorski uważa, że co by nie było zapisane w § 2 to pieniądze mogą być 
wydane na  wszystko.  Jest  to  załatanie  wszystkich  dziur  na  koniec  kadencji,  których  jest 
mnóstwo.  Może  weźmiemy 4,5  mln  –  25  mln  ale  może tyle  nie  bo  ustawa  o  finansach 
publicznych tyle nie pozwala, to weźmy tyle ile można. 
Burmistrz  Edward  Szczerbień  odpowiedział,  że  ustawa  o  finansach  publicznych  jasno 
reguluje jakie może być zadłużenie gminy, wystarczy tylko poczytać i radny powinien o tym 
wiedzieć.  Na  te  zadania  już  wcześniej  była  podjęta  decyzja,  przecież  musimy  zrobić 
wodociągi. Już dzisiaj są faktury za wykonanie projektu na Kierżno i Milików i zadał pytanie, 
z  jakich  środków mają  to  zapłacić  bo jeżeli  nie  wyemitują  obligacji  trzeba  będzie  wziąć 
kredyt. 

W tym momencie Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach.

Po przerwie głos zabrał radny Mariusz Zamorski i odniósł się do wypowiedzi Burmistrza. W 
budżecie po stronie kredytów jest zaplanowana kwota 3.100.000 zł, a obligacje chcemy za 
4.500.000  zł,  czy  zadania,  które  chcemy  zrobić  zwiększyły  się  o  tyle?  Uważa,  że  nie, 
Burmistrz chce wcisnąć salę gimnastyczną, którą rozpoczął na zgubę nie mając zapewnionych 
środków i szczyci się jakimiś 950.000 zł z Totolotka, a środki które miały być przekazane z 
zewnątrz to ich nie widać. 
Burmistrz Edward Szczerbień zwrócił uwagę na to, że udział własny się zwiększył zarówno 
na wykonanie Milików – Gosciszów i Kierżno. Ponadto, jeżeli jest kontynuowana inwestycja 
pt. sala gimnastyczna to trzeba poprowadzić i dokończyć tą inwestycją. Jest ona z korzyścią 
dla gminy, a nie jest robiona komukolwiek na złość. Stąd tego typu zabezpieczenie środków 
spowoduje,  że  inwestycja  zostanie  wykonana  i  będzie  można  zastanawiać  się  nad 
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wyposażeniem sali. Jeżeli otrzymamy środki z INTERREG to będzie można je skierować na 
wyposażenie, ponieważ na wyposażenie nie ma zabezpieczonych środków. 
Dalej radny Mariusz Zamorski poinformował, że Rada uchwalając budżet (gdzie była budowa 
sali) była postawiona przed takim faktem, że nasz udział będzie wynosił 2.000.000 zł, a teraz 
okazuje się, że nasz udział będzie wynosił 3.500.000 zł. Na to nie wyrażał zgody i gdyby o 
tym wiedział to nigdy nie podniósłby ręki na rozpoczynanie budowy sali. Teraz brniemy w 
coś, co jest rozpoczęte i nie wiadomo co z tym zrobić. Na pewno trzeba to zakończyć żeby nie 
stało i nie straszyło jak inne inwestycje w Polsce, które zostały rozpoczęte i nigdy nie zostały 
zakończone bo nie było za co. Dodał, że wzięcie kredytu następnego czy obligacje (jak to 
ładnie jest nazywane) to jest najprostsze co można zrobić. Za to budować możemy, tylko do 
jakiej granicy -  kiedy się skończy zdolność kredytowa?

Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak podkreślił, że obligacje są konsekwencją działań i decyzji 
podjętych w roku bieżącym. Przede wszystkim chodzi  o  realizacje  tych  inwestycji,  które 
zostały rozpoczęte przy zgodzie całej Rady. Na pierwszym miejscu jest sprawa wodociągu w 
czterech  wsiach  Milików,  Gościszów,  Kierżno  i  Czerna  (Gierałtów  pozostaje  następną 
inwestycją). Otrzymaliśmy dotację 3.500.000 zł, a na dzisiaj wkład własny należy wyłożyć w 
kwocie  2.700.000  zł.  Dzisiaj  gdybyśmy  zabiegali  o  kredyt  w  kwocie  2.700.000  zł  to 
mielibyśmy  bardzo  duże  trudności  przy  obecnym  budżecie.  Dzisiejsza  propozycja  jest 
najlepszym rozwiązaniem dla gminy - nie jest to coś czego trzeba się bać. Są pierwsze faktury 
w wyniku tego, że Rada się zgodziła, jedna na 45.000 zł, druga na 38.000 zł. Jak wszystko 
pójdzie  dobrze  to  do  końca  marca  według  obecnego  harmonogramu  cała  inwestycja  w 
czterech wsiach może być zakończona. Nie jest to nic nowego, jest to konieczność związana z 
decyzjami,  które  Rada  podjęła  na  początku  i  w  połowie  2006  roku.  Również  chcemy 
rozpocząć  następną  inwestycję,  gdzie  jest  gotowy  projekt  oraz  otrzymaliśmy  pismo  od 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego informujące, że wniosek na budowę rozdzielczej 
sieci  wodociągowej Gierałtów został  pozytywnie oceniony pod względem merytoryczno – 
technicznym. Tak, że są wielkie szanse aby rozpocząć następną inwestycję ale tu również 
wymagany  jest  udział  własny  i  w  każdym  dofinansowaniu  z  Unii  Europejskiej   należy 
zapewnić 25%. Następną inwestycją, na którą podjęta została decyzja to remont świetlicy w 
Wykrotach.  Na dzień dzisiejszy  jest  to  możliwe za pomocą obligacji.  Również  pozostaje 
sprawa  sali  sportowej.  Ponadto  jesteśmy  w  stałym  kontakcie  z  Ministerstwem  Rozwoju 
Regionalnego  jak  również  otrzymaliśmy  pełne  poparcie  od  Marszałka  Województwa 
Dolnośląskiego i jeżeli pojawią się środki z INTERREG to gmina Nowogrodziec je dostanie, 
ale to wymaga czasu i cierpliwości. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa odniosła się do posiedzeń komisji, w których uczestniczył 
Z-ca Burmistrza. Było zadane pytanie, co w związku z niepodjęciem uchwały przez Radę, czy 
mamy szansę na wzięcie kredytu – była mowa, że tak tylko trzeba robić to szybko i kredyt 
dostajemy. Uważa, że jeżeli dzisiejszy projekt nie przejdzie to nie ma żadnego horroru co do 
wzięcia kredytu na inwestycje pn. budowa wodociągów.

Radny Zbigniew Relich uważa, iż jest to uzasadniony wniosek bo gmina nie ma płynności 
finansowej na kolejny kredyt bo kredyt wiąże się z roczną karencją i spłatą kapitału. Ponadto 
1.200.000 zł  są to niezapłacone w terminie podatki,  600.000 zł  które zostaną umorzone i 
kolejne  deklaruje  Burmistrz,  a  są  nie  realizowane  zobowiązania  wobec  jednostek 
oświatowych. Stąd pytanie, czy mamy w dalszym ciągu pieniądze na podstawowe zadania 
aby kontynuować działalność edukacyjną bądź w innych obszarach. Brakuje tych pieniędzy i 
Burmistrz to widzi dlatego jeżeli jest inaczej proszę to stwierdzić. Obligacje, wykup za 4 lata 
to tak naprawdę poza kosztami odsetkowymi i kosztami prowizyjnymi jest to być może ciężar 
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do  udźwignięcia  na  te  najbliższe  lata  kolejnej  Rady.  Druga  sprawa  to  pytanie  o  dalsze 
inwestycje, o bieżące wydatki i w jaki sposób chcemy zwiększyć w kolejnych latach dochody 
albo ograniczyć koszty? Uważa, że dlatego są tylko obligacje i akceptujemy licząc prowizje i 
odsetki,  że jednak jest  to wyższy koszt  od kredytu.  Generalnie koszty kredytu dla gminy 
opierają się o marżę odsetkową i prowizję za udzielenie i to jest wszystko. Bardzo mocno się 
zastanawia  ponieważ  z  wykonania  budżetu  przedstawionego  Radzie  wyłaniają  się  ważne 
problemy. Nie realizujemy wiele spraw związanych z oświatą, ze zdrowiem i wiele innych. 
Dochodów ze sprzedaży majątku gminy wokół strefy też nie ma, które Burmistrz deklaruje 
oraz planuje  w projekcie  budżetu  i  te  działania  są  nieskuteczne.  A kwestie  ponoszonych 
nakładów w strefie, owszem jest to ważne bo to są miejsca pracy ale wiemy, że nie wszyscy z 
gminy  mają  zatrudnienie,  na  godziwych  warunkach  co  jest  też  istotne  bo  za  600  zł 
ochotników do pracy nie ma. 

Radny  Zbigniew  Skwarek  poinformował,  iż  przy  planowaniu  budżetu  Rada  chciała  te 
inwestycje zrobić i zawsze była mowa, że mieścimy się w 60% oraz ile jeszcze mamy zapasu. 
Więc co się nagle wydarzyło, że dzisiaj się mówi w ten sposób jakby to była ostatnia deska 
ratunku.   Dzisiaj  stajemy  przed  wyborem,  albo  podejmiemy  obligacje  albo  po  prostu 
będziemy realizowali  w wolniejszym tempie po kolei  te  inwestycje z kredytu.  Uważa,  że 
straszenie katastrofą jest nie na miejscu ponieważ przy uchwalaniu budżetu o obligacjach nie 
było mowy.

Radny Piotr Bober odniósł się do listy inwestycji, która była wyliczona, m.in. rekultywacja 
wysypiska. O ile pamięta zawsze się mówiło, że jest to z ochrony środowiska i boi się, że 
jeżeli dostaniemy pieniądze gotowe to zrobimy i będzie tak samo jak z ciepłem płacąc za 
kotły, a można było uzyskać 100% ogrzewania które jest zadłużenie na Asnyka, czyli idziemy 
na łatwiejszą drogę żeby dostać szybciej kredyt i zapłacić, a nie staramy się o inne kredyty, 
które są do wykorzystana z ochrony środowiska. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa poprosiła o  poinformowanie,  ile  gmin w kraju do dnia 
dzisiejszego skorzystało z emisji obligacji i jakie korzyści dla tych gmin przyniosły obligacje? 
Odpowiedzi udzielił Dyrektor Andrzej Jaworski informując, że trudno mu odpowiedzieć na 
temat wszystkich gmin, które tą emisję robią. Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych 
zrobił  już  kilkadziesiąt  emisji.  Są  to  nie  tylko  gminy,  ale  są  to  też  zakłady  związane  z 
gminami jak np.  ZOZ-y.  Na Dolnym Śląsku emisje  obligacji  zrobiła  Gmina Dobroszyce, 
Gmina Żmigród, Gmina Twardogóra, Gmina Oleśnica. Jest to alternatywna forma pozyskania 
kapitału i gminy chętnie z niej korzystają bo to jest też forma pewnej reklamy gminy. Gmina 
pojawia się na rynku kapitałowym i inwestorzy którzy nabywają obligacje dowiadują się o 
gminie oraz chętnie też kontaktują się i tam inwestują. Dlaczego gminy to robią? – Gminy to 
robią bo mają dostępne środki,  planują inwestycje,  mają wieloletnie  plany inwestycyjne i 
emisja obligacji zapewnia im pozyskanie środków na lata. Nie trzeba co roku występować o 
kredyty bankowe, zastanawiać się nad tym jak pozyskać środki na poszczególne inwestycje. 
Gmina ma te środki zapewnione, a jak ich nie potrzebuje to z nich nie korzysta. 

Radna  Małgorzata  Braszko  zaproponowała,  aby  zastanowić  się  jeszcze  i  zrobić  wspólne 
posiedzenie. Zastanowić się aby nie stracić na projektach, które są zrobione. Rada w budżecie 
zaopiniowała kredyty na te inwestycje. 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że w miesiącu maju nastąpiła zmiana zapisu 
w budżecie dotycząca obligacji. 
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Radna Henryka Pilna przypomniała, że umowa z Wojewodą na budowę wodociągu Milików 
– Gościszów, Kierżno z powiązaniem Czernej podpisana była 1 grudnia 2005 r.  to nawet 
przed podjęciem uchwały w sprawie budżetu. W tej umowie w § 4 już było wiadomo, że np. 
na Kierżno potrzeba wkład własny 259.139,95 zł, a na Milików – Gosciszów 698.229,70 zł. 
Przez  cały  prawie  rok  nic  w tym kierunku nie  zrobiono aby pozyskać  środki  własne  do 
realizacji tego. W miesiącu maju byli państwo z PKO, którzy przedstawili sprawę obligacji i 
na tym się skończyło, pyta dlaczego?
Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział, że po drodze był jeszcze przetarg dlatego, że jest 
to w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Były to szacunkowe koszty jakie mogły być brane pod 
uwagę dwa lata wcześniej bo wtedy był składany wniosek i przygotowywana dokumentacja. 
To nie jest zależne od nas, że akurat tak idą procedury. Dopiero ostateczne sumy wyszły po 
rozstrzygnięciu  przetargowym.  W tej  chwili  są  popisane  umowy  na  wykonanie  zadania, 
płatności są porobione, projekty są gotowe i brak środków finansowych na sfinalizowanie 
tego co jest robione skumuluje, że inwestycje zostaną wstrzymane. 

Radna Genowefa Szpila nawiązała do wypowiedzi radnych. Chodziło o pozyskanie wpływów 
ze  sprzedaży  składników  majątkowych  gdzie  w  planie  budżetu  było  1.275.500  zł,  a  w 
wykonaniu  jest  tylko  7%.  Jest  to  rokrocznie  pompowanie  budżetu  z  dochodów własnych 
gminy, a przy końcu roku przedkłada się projekt budżetu Radzie i zmniejsza się dochody 
własne. Dziwi się, że na koniec kadencji Rada ma podjąć uchwałę na tak duży kredyt i takie 
kukułcze jajo podrzucać na przyszłą kadencję. 
Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział, że nie można się sugerować końcem kadencji. 
Gmina funkcjonuje bez kadencji i te zadania, które są zaplanowane muszą być wykonane. W 
tej chwili zerwanie jakiejkolwiek umowy powoduje to, że nie ma środków z UE. Następnie 
zwrócił się z zapytaniem, ile jest w Polsce gmin, które mają obszar przemysłowy z którego 
będą niesamowite dochody? To jest nie prawda co radny R. Relich mówi, że jest stanowisko 
pracy za 600 zł, a kto stworzył to stanowisko pracy? - polskie ustawy, które dopuściły do 
tego, że urzędy pracy refundują na takim poziomie i firmy z tego korzystają, ale to się kończy 
bo tylko raz można skorzystać z refundacji. 
Następnie  poinformował,  że  na  dzień  dzisiejszy  nie  ma już terenów w Specjalnej  Strefie 
Ekonomicznej, skończyły się. Wobec tego rozpocznie się w dalszym ciągu wykorzystywanie 
terenów gminy, a musi to nastąpić ponieważ muszą powstać firmy obsługujące te tereny. Od 
samego początku było wiadome, że najpierw trzeba zadbać o rozwój Strefy żeby można na tej 
bazie następne grunty sprzedawać. Każda jedna gmina na tym bazuje i to jest majątek gminy i 
to jest przyszłość dla gminy – dochody z obszaru przemysłowego. 

Radny Zbigniew Skwarek zgadza się,  że  inwestycje  muszą być wykonane,  tylko w jakiej 
formie  nastąpi  pokrycie  środków,  czy  z  obligacji  czy  z  kredytów.  Nie  rozumie  co  się 
wydarzyło,  że  dzisiaj  Rada  ma  tylko  jedną  możliwość  –  obligacje.  Uważa,  że  są  dwie 
możliwości albo obligacje, a  jeżeli Rada nie podejmie uchwały to jest zielone światło do 
procedur podjęcia kredytu.
Odpowiedzi udzielił Dyrektor Andrzej Jaworski informując, że gmina może mieć problem z 
obsługą kredytu.  Gmina ma już pewne koszty obsługi  kredytu,  są  to  koszty kapitałowe i 
odsetkowe. Odsetkowe również będą w obligacjach ale nie będzie kosztów kapitałowych. W 
przypadku każdego kolejnego kredytu  będzie  koszt  kapitału,  który  trzeba  będzie  od  razu 
wpłacić  bo  tych  inwestycji  jest  mnóstwo.  Żeby  nie  stracić  3,5  mln  należy  wyemitować 
obligacje albo wziąć kredyt na podobnym poziomie. 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak dodał, że cały czas są prowadzone analizy. Skarbnik po 
pełnej  analizie  i  po  konsultacji  RIO  zaproponowała  projekt  dotyczący  obligacji.  Jest  to 
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najlepsze rozwiązanie na dzisiaj. Możliwość karencji, czyli spłata za 4,5, 6 lat daje gminie 
oddech w przypadku powadzonych inwestycji. 

Radny Mariusz Zamorski nie widzi problemu czy wziąć kredyt czy obligacje, bo jest to w 
miarę  rozsądnie  wytłumaczone.  Natomiast  nie  uzyskał  sensownej  odpowiedzi  na  pytanie, 
dlaczego aż w takiej wysokości? W uzasadnieniu do uchwały jest, że 70%  z tej kwoty czyli 
3.150.000 zł zostaje przeznaczone na wodociągi, a dlaczego emisja obligacji jest na 4.500.000 
zł skoro Rada zgadzała się na zaciągnięcie kredytu czy obligacji na kwotę 3.112.000 zł. Nagle 
jakimś sposobem przy okazji wzięcia obligacji i delikatnego szantażu, że musimy to zrobić i 
dorzucić jakieś 30% na łatanie dziur. Dlaczego nie weźmiemy tyle ile jest potrzebne na te 
zadania wodociągowe, które wcześniej zostały uchwalone. 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że 4.500.000 zł nie trzeba wziąć od razu 
dlatego, że jest to granica na następne lata. Dodajmy: 2.700.000 zł - to wodociągi w czterech 
wsiach, 400.000 zł - remont świetlicy w Wykrotach, ok. 900.000 zł (wydatki jakie należy 
ponieść w 2006 r.) - budowa wodociągu w Gierałtowie, ok. 800.000 zł (zapewnienie środków 
na projekt, studium wykonalności w 2006 r. ) rozwiązanie całej gospodarki ściekowej, ok. 
400.000 zł przedszkole. 

Radny  Mariusz  Zamorski  zwrócił  uwagę,  że  kwota  została  już  przekroczona,  a  Z-ca 
Burmistrza nie wspomniał o sali gimnastycznej w Nowogrodźcu, która dla Burmistrza jest 
najpilniejsza. 
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  odpowiedział,  że  można  się  rozpędzić  ale  to  są 
podstawowe rzeczy. 
Dalej  radny Mariusz Zamorski zaznaczył,  że tłumaczenie Z-cy Burmistrza a uzasadnienie 
podpisane przez Skarbnika nie pasują do siebie. 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak powtórzył, że wszystkiego nie trzeba będzie wydać. Nie 
jesteśmy zmuszeni  aby 4.500.000 zł  wyemitować i  podpisać w tym roku, następną część 
możemy wyemitować w 2007 roku. 
Radny Mariusz Zamorski wskazał, że § 3 pkt 3 mówi o czym innym: „emisja obligacji nastąpi 
w 2006 r.”. 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że zapis można zmienić. 

Radna Henryka Pilna nawiązała  do posiedzenia Komisji  Rewizyjnej.  Na posiedzeniu była 
prośba  skierowana  do  Z-cy  Burmistrza  aby  rzetelnie  przygotować  wszystkie  sprawy,  o 
których teraz się mówi. Niestety te materiały nie zostały przygotowane. 

Radny Robert Relich stwierdził, że nie rozmawia się o tym, czy ten instrument finansowania 
jest zrozumiały czy nie, lecz rozmawia się o tym, czy w takim tempie inwestycji i w takim 
zakresie  na  podstawie  prognoz,  które  pokazuje  cztery  lata  wspólnej  pracy  w  Radzie  i  z 
Burmistrzem okazywały się z roku na rok o tyle jeśli chodzi o wykonanie dochodów, których 
nie było. Zwraca uwagę na to, że dzisiaj z tych dochodów, które są niższe nie finansujemy 
wydatków bieżących bo nie ma na to pieniędzy. Kredyt  ma tą zaletę,  że dyscyplinuje co 
miesiąc bo trzeba spłacić raty i  odsetki.  Obligacje z wykupem za cztery lata jest  to duży 
kapitał, być może Rada będzie miała tak komfortową sytuacje, że będą dochody ze Strefy (o 
czym Burmistrz zapewnia) i być może spłacą przed terminem. Tego na dzień dzisiejszy nie 
wiemy. Jest złota zasada w banku i każdy ją stosuje w domu na co dzień i Burmistrz też i tu 
odwołam  się  do  oświadczenia  majątkowego  Burmistrza.  Burmistrz  zaciąga  kredyty 
długoterminowe kończące się z kadencją Burmistrza, a nie zaciąga kredytów na przyszłość 
gdzie los jest niepewny. Natomiast Radzie proponuje się projekty i sposób finansowania z 
realizacją inwestycji, na które istnieje ryzyko obsługi wydatków bieżących. Rada w części nie 
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podziela poglądów Burmistrza. Obawia się, że będzie taki moment przy braku dochodów, że 
będziemy nie wypłacalni, nie udźwigniemy ciężaru kosztów. 
Burmistrz  Edward  Szczerbień  odniósł  się  do  wypowiedzi  radnego.  R.  Relicha.  Radny 
przedstawił z punktu widzenia banku. Natomiast my mówimy o gminie. Jest Wieloletni Plan 
Inwestycyjny oraz Strategia Rozwoju Gminy zatwierdzone uchwałą Rady, co roku budżet 
zatwierdzany uchwałami Rady – proszę powiedzieć, czy jest jakaś jedyna decyzja dotycząca 
finansów związanych z realizacją budżetu, którą Burmistrz podejmuje i zatwierdza oraz nie 
jest  to  zatwierdzone  zgodnie  z  ustawą  o  finansowaniu  gminy?  Nie  ma  możliwości  żeby 
cokolwiek  było  robione  bez  wiedzy Rady.  Poza  tym jest  przedstawiona  pełna  symulacja 
kosztów na najbliższy okres czasu. Spłaty kredytowe kończą się za 3-4 lata, a spłata obligacji 
to początek 2010 roku. Jest pełna rezerwa łącznie z tym, że inwestycje jakie mogą się w 
międzyczasie pojawić również mogą być sfinansowane bez problemu z budżetu.
Ponadto  poinformował,  że  ukazało  się  kolejne  rozporządzenie  dotyczące  podatków 
stosowanych przez gminę. Do końca 2006 r.  można jeszcze funkcjonować bez posiadania 
opinii komisji Unii Europejskiej i bez opinii urzędu konkurencji. Również w międzyczasie 
muszą zostać przygotowane projekty dotyczące zwolnień podatkowych na terenie gminy. W 
związku z  tym istnieje  bardzo  namacalny  dowód na  to,  że  zwiększą  się  dochody  gminy 
związane z opłatami podatkowymi za funkcjonowanie w obszarze przemysłowym. Oprócz 
tego musi nastąpić zainteresowanie i sprzedaż obszaru gminy. 

Radny Robert Relich stwierdził, że 4,5 mln odraczamy na 4 lata, a prawda jest taka, że nie 
stać nas aby ten kapitał  spłacać przez 4 lata.  Oczywiście  inwestycje,  o  których mowa są 
uzasadnione  ale  wydatków  bieżących  nie  realizujemy,  nie  płacimy  szkołom,  nie  robimy 
odpisów na  Zakładowy Fundusz  Świadczeń Socjalnych,  część  szkół  nie  realizuje  swoich 
faktur, a to jest pewien problem. Są sprawy, które nie są podejmowane bo nie ma pieniędzy 
takie  jak  sprawa  ośrodków  zdrowia  oraz  sprawa  restrukturyzacji  szkół,  gdyż  miał  być 
przedłożony projekt w sprawie sieci szkół. Są to problemy, z którymi gmina się spotka. 
Burmistrz  Edward Szczerbień odpowiedział,  że  takie  same problemy były w 1994,  1998, 
2002 roku i my jesteśmy od tego aby te problemy rozwiązywać, a nie nad nimi płakać. Jest 
konkretna propozycja, są przyjęte przez Radę konkretne inwestycje i proszę powiedzieć w 
jaki sposób mieszkańcom powiedzieć, że nie będą robione wodociągi. 
Dalej  radny  Robert  Relich  -  nie  roztacza  czarnych  wizji  i  nie  uważa,  że  odraczanie 
problemów jest rozwiązaniem tej sytuacji. Ponadto nie zgadza się co do sposobu i nad tym 
jest  dyskusja.  Uważa,  że jak najbardziej  wodociągi  są  potrzebne.  Jeżeli  chodzi  o  kwestie 
edukacji to na początku kadencji Burmistrz mówił o tym, że jednym z istotnych elementów 
inwestycji  na  terenie  Strefy  jest  znalezienie  czy  zapewnienie  wykwalifikowanej  kadry. 
Dzisiaj, tej kadry z różnych względów (między innymi szkolnictwo jakie mamy) nie mamy. 
Także od projektów w formie różnych koncepcji jakie były przedstawiane przez Burmistrza 
do realizacji w wielu przypadkach Burmistrz był nie ostateczny.

Radny Piotr Bober nawiązał do kontroli z NIK. Prawdopodobnie Burmistrz odwołał się od 
jakieś decyzji, czyli nie jest tak dobrze z inwestycjami jak się słyszy. Poprzednia kontrola 
wykazała, że inwestycje są źle prowadzone. 

Radny  Robert  Relich  zadał  pytanie  do  Radcy  Prawnego,  czy  protokół  z  kontroli  NIK 
powinien  Burmistrz  przedłożyć  Radzie  w  takim  kształcie  w  jakim  podpisał,  czy  jest 
uzasadniona, jeśli tak to z jakich powodów zwłoka?
Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział,  że była to kontrola Burmistrza i  ona nie jest 
zakończona.  Zakończeniem kontroli  będzie  protokół  pokontrolny,  a  nie  protokół  kontroli. 
Będzie pokontrolne wystąpienie i Rada  otrzyma całość. 

15



Dalej radny Robert Relich poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada 
jest organem kontrolnym i uchwałodawczym, a Burmistrz reprezentuje organ wykonawczy i 
dlatego ponownie kieruje pytanie do Radcy Prawnego i prosi o odpowiedź.
Radca  Prawny  Konstanty  Szczepanik  odpowiedział,  że  fizycznie  nie  widział  żadnego 
protokołu. Najprawdopodobniej jest tak jak przedstawił Burmistrz czyli, jeżeli przeprowadza 
kontrolę  organ  państwowy  NIK  podległy  Sejmowi,  to  z  całą  pewnością  wynik  kontroli 
zostanie przedstawiony organom gminy czyli Radzie. Natomiast na jakim etapie znajduje się 
w  tej  chwili  procedura  kontrolna,  tego  nie  wie  ponieważ  jest  to  wyłącznie  w  relacjach 
pomiędzy Burmistrzem a jednostką, która kontrolowała. Oprócz tego jest oczywistym, że po 
przeprowadzonej  kontroli  organ  kontrolny  przedstawia  protokół,  oczekuje  –  żąda 
ustosunkowania się jednostki kontrolowanej po czym wystąpi z tzw. rezultatem kontroli i ten 
rezultat zostanie prawdopodobnie publicznie przedstawiony, być może na Radzie, a z całą 
pewnością przedstawiony pisemnie Radzie. 

Radny Robert  Relich  zadał  kolejne  pytanie,  kiedy nastąpi  docelowo przedłożenie  Radzie 
protokołu?
Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział, że nic jeszcze nie ma. W ostatnim dniu kontroli 
otrzymał  protokół  pokontrolny,  z  którym się  zapoznał  i  podpisał.  Następnie  wniósł  kilka 
formalnych uwag do protokołu bo w zasadzie w nim nie było żadnych wniosków (tylko fakty) 
i nie było do czego się odnieść. Stąd czeka na protokół pokontrolny i wtedy odniesie się do 
ewentualnych zarzutów czy uwag.

Radna Maria  Wojciechowska zadała  pytanie,  jeżeli  nie  obligacje  to  jaki  okres  czasu  jest 
potrzebny do zaciągnięcia kredytu na inwestycję wodociąg w Kierżnie?
Z-ca  Burmistrza  odpowiedział,  że  jeżeli  dzisiaj  nie  będzie  zielonego  światła  dla  tego 
rozwiązania instrumentu finansowego to:  analiza czy można wziąć kredyt,  przygotowanie 
uchwały o zaciągnięcie kredytu, opinia RIO, zwołanie sesji, odbycie sesji, przetarg 52 dni i 
jeszcze dodatkowe dni, które wynikną z czego innego, także jest to 31 grudzień 2006 r. 

Radny Mariusz Zamorski zwrócił się do Z-cy Burmistrza, w ostatnich dniach odwiedzał Pan 
radnych w domach namawiając do zagłosowania nad tą uchwałą. To proszę powiedzieć, czy 
ma Pan większość bo jeśli tak, to szkoda naszego czasu. Może Pan przekonał większość i 
przegłosujmy to.
Przewodnicząca Rady Anna Rosa odpowiedziała, że to pytanie jest nie na miejscu.
Dalej radny Mariusz Zamorski odpowiedział, że skoro takie rzeczy mają miejsce to pyta się z 
czystej ciekawości. 

Radny  Robert  Relich  zgłosił  wniosek o  przerwę  w  sesji  i  zwołanie  w  trakcie  przerwy 
wspólnego posiedzenia komisji  11.09.2006 r.  i  12.09.  2006 r.  II  część sesji  -  podjęcie tej 
uchwały albo nie podjęcie. 
Przewodnicząca  Rady Anna  Rosa  poddała  pod  głosowanie  zgłoszone  wniosku  radego R. 
Relicha. 
W wyniku głosowania wniosek nie został przyjęty. 
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  15  radnych,  „za”  wnioskiem  –  6,  „przeciw”  –  6, 
„wstrzymujących się” – 3.

Radna Maria Wojciechowska zadała pytanie,  aby nie przepadły środki unijne przyznane na 
wodociągi, czy jesteśmy w stanie uzyskać kredyt w wielkości około 3 mln? Ponadto koszt 
remontu budynku po szkolnego w Nowogrodźcu został oszacowany na ok. 400.000 zł  - czy 
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sprzedaż  obecnego  budynku  Przedszkola  pokryje  się  w  kosztach  remontu  w  kosztach 
budynku po szkolnego przy ul. Asnyka?
Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział, że w tej chwili są przygotowywane dokumenty 
dla Rady do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż obiektu Przedszkola, 
przy  czym  jest  robiona  wycena  przez  biegłego.  Są  chętni  na  kupienie  całości  starych 
obiektów. Odnośnie kredytu -  w momencie kiedy została podjęta nowelizacja  do budżetu 
gminy na  2006 rok  z  zapisem dotyczącym wyemitowania  obligacji,  sprawdzono jakie  są 
możliwości i one dały odpowiedź, że będzie korzystniejszym wyemitowanie obligacji. 
Następnie  poprosił  o  wyrażenie  zgodny  na  wyemitowanie  obligacji  co  spowoduje,  że  te 
inwestycje,  które  są   w  tej  chwili  potoczą  się,  co  będzie  z  korzyścią  dla  wszystkich,  a 
zwłaszcza dla mieszkańców.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

W głosowaniu jawnym brało udział 16 radnych, „za” podjęciem uchwały – 6, „przeciw” – 8, 
„wstrzymujących się” – 1.
Uchwała nie została podjęta.

7/3
Uchwała nr LI/365/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 06 września 2006 r.

w sprawie ustanowienia przez Gminę pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 7, „przeciw” – 6, 
„wstrzymujących się” – 2.

Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że na złożone zapytania odpowiedzi zostaną udzielone 
na piśmie.

Ad. 9. Wolne wnioski i informacje radnych.

Radny Zbigniew Mitera wnioskuje aby w losowaniu w sprawie dożynek nie brały udziału 
miejscowości, w których już były dożynki.

Radny Ludwik  Gałka  wnioskuje  o  wyczyszczenie  pobocza  drogi  powiatowej  (wzdłuż  rz. 
Kwisy) na wysokości posesji Pana Rzeźwickiego w Parzycach. 

Radna Genowefa Szpila wnioskuje o wystąpienie do Powiatu Bolesławieckiego w sprawie 
ponownego przeglądu dróg powiatowych  i uzupełnienia nawierzchni (jest już to samo co 
było wiosną).

Radna Małgorzata Braszko poruszyła sprawę chodnika na ulicy Kolejowej w Nowogrodźcu. 
Porosiła radnego Powiatu Bolesławieckiego o przekazanie informacji dotyczącej chodnika.
Radny Leszek Socha poinformował, że na prośbę Z-cy Burmistrza skierował zapytanie do 
Starosty i Skarbnika Powiatu na temat budowy chodnika w Milikowie i na ulicy Kolejowej. 
Okazało  się,  że  na  budowę  chodnika  w  Milikowie  jest  porozumienie  i  nie  ma  żadnego 
problemu. Natomiast na remont chodnika  ulicy Kolejowej nie ma podpisanego porozumienia, 
które jest główną przyczyną, że ta inwestycja nie rusza.
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W związku z powyższym radna Małgorzata Braszko wnioskuje o podpisanie porozumienia z 
Zarządem  Dróg  Powiatowych  w  zakresie  remontu  chodnika  przy  ulicy  Kolejowej  w 
Nowogrodźcu.

Radna  Maria  Wojciechowska  wnioskuje  o  przekazywanie  wszystkich  projektów  uchwał 
przed posiedzeniami komisji, a nie w dniu posiedzeń. 

Radna Anna Rosa wnioskuje o wznowienie granic na działce, na której znajduje się boisko 
sportowe w Milikowie. 

Ad. 10.  Przewodnicząca Rady Miejskiej  Anna Rosa stwierdziła,  że porządek obrad został 
wyczerpany i o godzinie 18:26 zamknęła LI Sesję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
 
        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

       Jolanta Janeczko                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

         podinspektor                                                                    Anna Rosa
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