
Protokół nr LIII/06
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytej w dniu 04 października 2006 r. w sali konferencyjnej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa o godzinie 16:05 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.
Spóźniona radna G. Szpila (godz. 16:06)

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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

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

2006 rok,
3) w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej 

Strefy  Ekonomicznej  Małej  Przedsiębiorczości  nieruchomości  położonych  w 
Wykrotach,

4) w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu w wyborach do Rady Miejskiej w 
Nowogrodźcu,  Rady  Powiatu  Bolesławieckiego  i  Sejmiku  Województwa 
Dolnośląskiego,

5) w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/282/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z 
dnia  07  lipca  2005  r.  w sprawie  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o 
charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  gminy  i  miasta 
Nowogrodziec.

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 LIII/366/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 04 października 2006 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych.



Przewodnicząca Rady A. Rosa zwróciła się z zapytaniem, czy jest opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej dotycząca projektu uchwały i czy coś się zmieniło?
Burmistrz  E.  Szczerbień  przedstawił  realne  zagrożenie  odczytując  pismo  Instytutu 
Zarządzania  i  Samorządności  (inżyniera  kontraktu)  w sprawie  należności  wynikających z 
faktur.  Dodał,  że  faktury nie  są  płacone i  środków nie  ma.  Sytuacja jest  bardzo trudna i 
zwraca się jeszcze raz z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tego problemu i wyrażenie zgody na 
emisje obligacji. 

Radny  M.  Zamorski  odniósł  się  do  pisma  Starostwa  Powiatowego  w  sprawie  projektów 
budowlanych i pozwoleń na budowę inwestycji wodociągowych w Gminie Nowogrodziec. 
Niby wszystko jest dobrze i musimy płacić, natomiast okazuje się, że najważniejsze rzeczy 
czyli zatwierdzenie projektów i uzyskanie pozwolenia na budowę tak naprawdę leży. 
Burmistrz  E.  Szczerbień  odpowiedział,  że  każdy wniosek  o  pozwolenie  na  budowę musi 
spełnić wymogi i jeżeli ich nie ma to zwraca się do uzupełnienia. W chwili obecnej wrócił z 
powrotem wniosek dotyczący Gierałtowa. 

Radna G. Szpila zwróciła uwagę, że na ostatniej sesji Przewodnicząca Rady zadała pytanie na 
temat  tych  wniosków i  Burmistrz  odpowiedział,  że  wszystko  jest  w  porządku,  a  dzisiaj 
dowiadujemy się z pisma Starostwa Powiatowego, że nic nie jest w porządku. 

Radny R. Relich zgłosił wniosek o wykreślenie w § 2 lit.a) zapisu: „w tym”.
Przewodnicząca  Rady  poinformowała,  że  zapis  §  2  lit.a)  otrzymałby  brzmienie: 
„sfinansowania  udziału  własnego  w  projektach  i  programach  realizowanych  ze  środków 
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:”.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  15  radnych,  „za”  wnioskiem  –  10,  „przeciw”  –  1, 
„wstrzymujących się” – 4.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 8, „przeciw” – 6, 
„wstrzymujących się” – 1.

W związku z podjęciem uchwały Przewodnicząca Rady zwróciła  się z zapytaniem, kiedy 
można spodziewać się uchwały kierunkowej niezbędnej do uruchomienia środków?
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy M. Ludkiewicz informując, że po otrzymaniu opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej i przedstawieniu jej Radzie uchwała zostanie przedłożona. 
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Uchwała nr LIII/367/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 04 października 2006 r.

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

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. 

Radny M. Zamorski poprosił o zreferowanie załączników do uchwały.
Omówienia dokonała Skarbnik Gminy M. Ludkiewicz.  
Załącznik  nr  1  –  dochody  zmniejsza  się  o  kwotę  579.442  zł   -  wpływy  ze  sprzedaży 
składników  majątkowych.  Kwota  stanowi  różnicę  pomiędzy  spłatą  kredytów  jakie  były 
zaplanowane. 
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Załącznik  nr  2  –  zmniejsza  się  wydatki  budżetu  gminy o  kwotę  3.112.210 zł  (ponieważ 
rezygnuje się  z  kredytów) i  zastępuje  się  obligacjami.  Zwróciła  uwagę,  że kwota  została 
powiększona ponieważ zadania wodociągowe wzrosły o 850.000 zł. 
Załącznik nr 3 – prognoza spłaty długu – zobowiązania gminy obciążamy w latach 2007-2010 
tak dużych spłat kredytów. 
Następnie przesunięcia w planie wydatków – dotyczy zadań inwestycyjnych: zmniejsza się o 
90.000 zł budowa cmentarza komunalnego, a zwiększa się na remont mostów w Gościszowie 
i w Wykrotach ul. Mickiewicza. 

Przewodnicząca Rady A. Rosa powróciła do zapewnień dotyczących otrzymania środków z 
INTERREG na salę  gimnastyczną.  Na dzień dzisiejszy wiemy,  że nic  z  tego,  wzięty był 
kredyt 2.000.000 zł, z emisji obligacji będzie 910.000 zł. Wyjdzie na to, że gmina z 80% 
wkładem własnym wybuduje salę. Dla przykładu podała, że gmina Gromadka wybudowała 
salę za 5.500.000 zł, ale 4.000.000 zł pozyskała z zewnątrz. 
Burmistrz E. Szczerbień odpowiedział, że gmina czeka na ostateczną decyzję INTERREG-u 
bo jeszcze nie zapadła i jest nadzieja, że te środki wpłyną. 

Radna G. Szpila w nawiązaniu do wypowiedzi stwierdziła, że faktury zostaną popłaconą i po 
przydzieleniu środków zwrotu nie będzie można otrzymać.
Burmistrz E. Szczerbień odpowiedział, że z INTERREG-u jest zwrot. 
Dalej radna G. Szpila poinformowała, że jest to kolejna taka sama sytuacja jak z każdą jedną 
inwestycją w gminie. Bez zapewnienia środków zaczyna się budować, a później obciąża się 
całą inwestycję budżetem gminy. 

Radny R. Relich nawiązał do odpowiedzi na wnioski składane na komisjach i sesji w sprawie 
utwardzenia dwóch dróg w Gierałtowie. Następnie zaproponował aby zaplanowane wydatki 
związane z powiększeniem cmentarza  przesunąć na dokończenie tych dróg. 
Burmistrz  E.  Szczerbień  odpowiedział,  że  przygotowywane  są  koszty  i  na  kolejnej  sesji 
będzie propozycja przeniesienia środków.
Uzupełnienia  dokonała  Skarbnik  Gminy  M.  Ludkiwicz  informując,  że  w  chwili  obecnej 
kończona jest  sprawozdawczość za II  kwartał  i   jest  bardzo dużo propozycji  przesunięcia 
środków. Stąd będą jeszcze wprowadzane zmiany do budżetu. 
Radna G. Szpila poprosiła o ujęcie drogi koło Pani Chojniak.  

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 9, „przeciw” – 3, 
„wstrzymujących się” – 3.
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Uchwała nr LIII/368/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 04 października 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Kamiennogórskiej  Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nieruchomości położonych w Wykrotach.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. 

Burmistrz E. Szczerbień poinformował, że w ostatnim czasie wpłynęły dwie oferty na kupno 
działek pod budowę zakładów. Jedna oferta wpłynęła od firmy holenderskiej na działkę o 
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pow. 5,48 ha, która chce produkować elementy do oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania 
wody.  Natomiast  druga  oferta  wpłynęła  od  firmy,  która  chce  budować  dwa  zakłady: 
przerabianie kamienia na płyty i wytwarzanie schodów parapetów itp. Firmy chciałyby, aby 
ich zadania były objęte takimi samymi przywilejami jak mają inne firmy czyli w Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej. Po wpłynięciu ofert zwrócił się do Specjalnej Strefy Ekonomicznej z 
zapytaniem, jaka jest szansa na włączenie tych obszarów do Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
i  otrzymał  odpowiedź,  że  istnieje  możliwość  objęcia  granicami  Specjalnej  Strefy 
Ekonomicznej terenów położonych w Wykrotach. Zadaniem gminy będzie wykonanie drogi i 
do granicy działki możliwość dostarczenia wody i odbiór ścieków. Zrobiono rozeznanie gdzie 
biegły podjął próbę wyceny i wycenił grunty na 29 zł/m2 (to jest około 9 mln zł). 

Radna  M.  Braszko  nawiązała  do  wypowiedzi  Burmistrza  na  ostatniej  sesji,  gdzie  były 
zapewnienia, że jest inwestor, który kupi grunty gminne. Jeżeli te grunty zostaną włączone do 
strefy to gmina znów nic z tego nie będzie miała. 

Radna  H.  Pilna  poprosiła  o  informację  w  sprawie  gruntów  oddanych  już  do  strefy  na 
podstawie uchwały Rady Miasta  i  Gminy z  28.10.1998 r.,  w której  wyraża się  zgodę na 
przystąpienie do Spółki Specjalnej Strefy Ekonomicznej gdzie gmina objęła akcje w drodze 
aportu gruntów o łącznej wartości 1.417.604 zł – 106,98 ha. Następnie uchwałą 24.07.2001 r. 
oddaje się również w postaci rzeczowego aportu 22 ha do strefy. Ponieważ uchwałą Rady z 
25.06.2002  r.  zwolniono  strefę  z  podatku  od  nieruchomości  więc  pyta,  jakie  pieniądze 
wpływają do gminy ze strefy? Co się dzieje z odpisami rocznymi, gdyż strefa ma dochody z 
tego tytułu? Co się dzieje, że tak trudno z czymkolwiek ruszyć, nie ma grosza na nic. 

W tym momencie Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę.

Po przerwie Burmistrz E. Szczerbień odpowiedział, że nie jest to odpowiedź na teraz i dlatego 
całość spraw należy przygotować na piśmie. Następnie dokonał kilka sprostowań:  22 ha nie 
zostały wniesione do Specjalnej Strefy Ekonomicznej mimo uchwały z tego względu, że nie 
wyrażono zgody na wniesienie i nie zostały objęte Specjalną Strefą Ekonomiczną. To są te 
tereny, które dzisiaj my będziemy sprzedawać jako gmina. Ponadto warunkiem wejścia do 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz uzyskania obszaru przywileju było wniesienie aportem 
gruntów i  wszystkie  gminy  wniosły,  albowiem taki  był  warunek  Skarbu  Państwa.  Skarb 
Państwa jest  głównym udziałowcem każdej  spółki  gdzie  wszystkie  dochody ze sprzedaży 
gruntów przeznaczane są na modernizacje i ulepszanie warunków dla inwestorów w strefie i u 
nas również wykonuje się te zadania. 

Radna H. Pilna powołała się na uchwałę nr XXVII/254/01 Rady GiM z 24 lipca 2001 r. i to 
nie zostało zrobione, 22 ha wniesione? 
Burmistrz E. Szczerbień odpowiedział, że zgoda Rady nie jest równoznaczna z włączeniem 
do  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej.  Do  tego  jest  potrzebna  uchwała  Rady  Ministrów  z 
zaznaczeniem granic działek i dopiero wtedy zostanie włączone, a takie działanie nie zostało 
do końca wykonane. 
Dalej radna H. Pilna nadmieniła, że chciała wiedzieć jakie są dochody z tych gruntów.
Burmistrz E. Szczerbień odpowiedział, że to trzeba skrupulatnie obliczyć. 

Radny Zb. Skwarek zwrócił uwagę na zapis w uzasadnieniu do uchwały: „po objęciu terenów 
przez SSE gmina dokona zbycia swoich gruntów...”. Jeżeli Specjalna Strefa Ekonomiczna 
obejmie grunty to ona będzie zarządzać nimi. Więc pytanie, jak gmina sprzeda te tereny?
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Burmistrz E. Szczerbień odpowiedział, że nie zmieni się właściciel tylko zmieni się sposób, 
czyli obszar zostanie włączony do uprawnień jakie posiada Specjalna Strefa Ekonomiczna. 

Radny P. Bober zadał pytanie, jaka jest  pewność, że dostaniemy 29 zł/m2 oraz ile będzie 
kosztować infrastruktura? 
Burmistrz E. Szczerbień odpowiedział, że w części obok GPZ jest już doprowadzona droga 
technologiczna czyli na nią trzeba położyć nawierzchnię bitumiczną i w tym również będzie 
współuczestniczyć Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
Nadmienił,  że  następnym  krokiem  będzie  przygotowanie  projektu  uchwały  w  sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie tych działek. 

Radny M. Zamorski zadał pytanie, czy są już ustalenia z inwestorami odnośnie wykonania 
infrastruktury?
Burmistrz E. Szczerbień odpowiedział, że wszystko zostanie spisane przy negocjacjach. 
Dalej  radny  M.  Zamorski  nadmienił,  że  oczekuje  na  bardziej  precyzyjne  określenie  tego 
wszystkiego,  czy najpierw gmina  sprzedaje  grunty i  za  pieniądze ze sprzedaży wykonuje 
infrastrukturę, czy odwrotnie firma czeka.
Burmistrz E. Szczerbień odpowiedział, że gmina nie ma pieniędzy na uzbrojenie terenu i nie 
uzbraja swoich terenów. W momencie kiedy sprzedaje to zobowiązuje się do jakiego czasu 
wykona infrastrukturę. 

Radna H. Pilna odniosła się do swojego pytania na którejś z sesji na temat dochodów ze strefy 
- dlaczego nie płacą podatku i wówczas otrzymała odpowiedź w ten sposób, że musimy z 
Panią Skarbik opracować pewne dokumenty i strefa powinna płacić. Jak dzisiaj Burmistrz 
oceni tą swoją wypowiedź?
Burmistrz E. Szczerbień odpowiedział, że wypowiedź się nie zmieniła. Do końca 2006 roku 
obowiązują zasady gdzie można dowolnie kształtować zwolnienia w Specjalnych Strefach 
Ekonomicznych i  na  innych obszarach.  Natomiast  od  1  stycznia  2007 roku o  wszystkim 
będzie  decydować  Komisja  Unii  Europejskiej  gdzie  obowiązkiem  gminy  będzie 
przygotowanie projektu uchwały i przesłanie do Komisji Unii Europejskiej. Jeżeli będą nie 
zgodne z innymi zasadami Unii to wrócą do poprawienia.
Uzupełnienia dokonał Sekretarz Gminy J. Kata. Budżetowanie w UE dotyczy roku 2007 – 
2013 i  właśnie  dokument  UE przyjęty przez Komisję Unii  Europejskiej  będzie wytyczną, 
będzie  wskazówką  do  tego  jak  będzie  realizowana  polityka  przez  najbliższe  siedem lat. 
Wszyscy mają tego świadomość, że ulgi jakie zostały wprowadzone w Polsce odstają od ulg 
jakie są stosowane w Unii Europejskiej, są zbyt liberalne. 

Radny Zb. Skwarek nadmienił o przyjętej polityce rozwoju gospodarczego. Do tej pory były 
poniesione spore koszty i dzięki temu funkcjonuje już obszar gospodarczy. Uważa, że nie 
należy iść w przeciwnym kierunku. Być może coś się zmieni ale zakłady pozostaną i będą 
zatrudniały  ludzi,  będą  może  w  przyszłości  przynosiły  efekty  w  postaci  podatku  od 
nieruchomości lecz najważniejsza rzecz to, że funkcjonuje. 

Radny R. Relich powrócił do kolejnych lat gdzie były omawiane wykonania budżetu czy na 
etapie projektowania budżetów. Znając obecną sytuację finansową gminy, nie stać nas na 
poniesienie nakładów inwestycyjnych, które pozwalałyby na uzbrojenie obszarów. Sądzi, że 
propozycja włączenia gruntów do strefy jest dobrym rozwiązaniem. 

Sekretarz Gminy J. Kata dodał, że przedstawiona uchwała jest uchwałą intencyjną służącą 
temu aby strefa mogła podjąć starania u Ministra Skarbu Państwa, a następnie na Radzie 
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Ministrów w sprawie korekty terenu, który by został objęty ulgami. Następna uchwała Rady 
musi być podjęta jeżeli będzie już konkretna decyzja o zbyciu (bez Rady nie można dokonać 
żadnych transakcji). 

Radny M. Zamorski zadał pytanie, jaki czas może upłynąć do momentu uzyskania pierwszych 
pieniędzy ze sprzedaży?
Burmistrz E. Szczerbień odpowiedział, że w roku bieżącym będzie ciężko ponieważ około 3 
miesięcy trwają procedury. 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 11, „przeciw” – 2, 
„wstrzymujących się” – 2.

3/4
Uchwała nr LIII/369/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 04 października 2006 r.

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu w wyborach do Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, Rady 
Powiatu Bolesławieckiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

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

3/5
Uchwała nr LIII/370/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 04 października 2006 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/282/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 07 
lipca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy i miasta Nowogrodziec.

Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję i poprosiła o omówienie projektu uchwały. 

Głos zabrał Sekretarz Gminy J. Kata. W uzasadnieniu jest podane, że na mocy odpowiednich 
przepisów  prawa  zmieniła  się  kwota  bazowa  i  w  związku  z  tym,  że  obowiązuje  od  1 
października,  decyzje  wydawane  na  okres  wrzesień  –  czerwiec  należy  obliczyć  według 
nowych kwot. Druga sytuacja dotyczy spraw wynikających z potrzeb ze strony rodziców i 
uczniów. Katalog możliwości proponuje się rozszerzyć. 

Radna M. Wojciechowska zadała pytanie, ile wpłynęło wniosków?
Sekretarz Gminy J. Kata odpowiedział, że w tej chwili nie wie. 

Radna H. Pilna zwróciła się z prośbą do urzędników aby pomogli wypełnić wnioski i aby 
rodzice byli załatwiani nie patrząc na dni i godziny.

Radna M. Wojciechowska nadmieniła, że jeden pracownik zajmuje się tylko stypendiami i 
może należałoby zastanowić się nad wydłużeniem jego pracy w określonym dniu. 
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Sekretarz Gminy J. Kata odpowiedział, że w uzasadnionym przypadku dopuszcza się złożenie 
wniosku po terminie ale to musi wynikać z pewnych przesłanek. 

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

Ad.  4.  Przewodnicząca  Rady Miejskiej  Anna  Rosa  stwierdziła,  że  porządek obrad  został 
wyczerpany i o godzinie 17:30 zamknęła LIII Sesję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
 
        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

       Jolanta Janeczko                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

         podinspektor                                                                    Anna Rosa
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