
Protokół nr LV/06
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa o godzinie 14:35 otworzyła sesję i po powitaniu 
radnych, sołtysów i gości zaproszonych oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w 
obradach uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób 
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Spóźnieni radni: Genowefa Szpila (godz. 14:36), Bogusław Nowak (godz. 14:39).
Nieobecny radny Zbigniew Mitera.

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 LI, LII, LIII i LIV  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. Informacja dotycząca analiz oświadczeń majątkowych.
7. Informacja z wykonania budżetu gminy i miasta Nowogrodziec za I półrocze 2006 

roku.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

1) w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości,
2) w  sprawie  nieodpłatnego  oddania  nieruchomości  w  użytkowanie  dla 

Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w 
Nowogrodźcu,

3) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (dz. nr 1358 poł. W-ty),
4) w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości (dz. nr 1026/6 i nr 1026/8 

poł. W-ty),
5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Czerna związanych z obsługą 
autostrady A4.

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

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



Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  zgłosił  wniosek  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad 
dwóch projektów uchwał:
1) w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy i Miasta Nowogrodziec,
2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok,
uzasadniając, że spowodowane jest to z uporządkowaniem spraw związanych z otrzymanymi 
środkami  unijnymi.
Skarbnik M. Ludkiewicz w uzupełnieniu dodała, że są podpisane umowy o refinansowanie 
zadań na budowę wodociągu w Gościszowie i Milikowie, jak również podpisane umowy na 
dofinansowanie  zadań  własnych.  Ponadto  Gmina  otrzymała  środki  z  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska na kotłownie przy Gimnazjum w Nowogrodźcu. Otrzymano 
środki  na  budowę  hali  sportowej  w  Nowogrodźcu.  Poza  tym  zwiększa  się  z  dochodów 
własnych na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Nadto są propozycje przesunięcia wydatków – 
z odsetek od kredytów i pożyczek – z przeznaczeniem na zadania, które wynikają z budżetu: 
dowóz  wody  do  Gierałtowa,  udział  gminy  w  funduszu  remontowym  wspólnot 
mieszkaniowych, zwiększenie wydatków na ochotnicze straże pożarne (poniesione wydatki w 
związku z powodzią i  „ptasią grypą”). Następnie dofinansowanie zakupu karetki dla ZOZ 
Bolesławiec,  dla  Towarzystwa  Przyjaciół  Dzieci  na  utrzymanie  magazynu  żywności, 
przekazanie dla Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych na zakup sprzętu komputerowego i 
dofinansowanie paczek. Dalej na remonty w szkołach w Parzycach i Wykrotach, na remont 
pieca  w  Ośrodku  Zdrowia  w  Gierałtowie  i  na  remont  dróg  w  Gierałtowie.  Pozostałe 
przesunięcia były przedstawione na posiedzeniach Komisji Rady.  

Przewodnicząca Rady poddała  pod głosowanie projekt  uchwały w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok.
W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” wprowadzeniem do porządku projektu 
uchwały  w sprawie  wprowadzenia  zmian  w budżecie  gminy i  miasta  na  2006 rok  –  12, 
„przeciw” – 1, „wstrzymujących się” – 1.

Z-ca  Burmistrza  T.  Kupczak  uzasadnił  projekt  uchwały  w  sprawie  Wieloletniego  Planu 
Inwestycyjnego  dla  Gminy  i  Miasta  Nowogrodziec.  W  związku  z  rzeczywistym  faktem 
otrzymania  środków na  wodociąg  w Gierałtowie  wymagane  jest  przedstawienie  WPI  dla 
wszystkich przedsięwzięć. 

Przewodnicząca  Rady poddała  pod głosowanie  projekt  uchwały  w sprawie  Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego dla Gminy i Miasta Nowogrodziec.
W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” wprowadzeniem do porządku projektu 
uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy i Miasta Nowogrodziec – 
14, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Przewodnicząca Rady A. Rosa odczytała wniosek Burmistrza,  który stanowi załącznik nr 4 
do niniejszego protokołu  o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
procedury  uchwalania  budżetu  oraz  rodzaju  i  szczegółowości  materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budżetu.
Następnie zadała pytanie, dlaczego tak późno jest uchwała skoro dotyczy ustawy o finansach 
publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku?

Skarbnik M. Ludkiewicz odpowiedziała, że jest to do procedur na 2007 rok. Wcześniej nie 
byli  w  stanie  przygotować  danych  w  związku  z   dużym  zaangażowaniem  w  pracach 
kontrolnych. Ponadto dodała, że uchwała nie dotyczy zbyt wielu zmian. 
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Radna G. Szpila nadmieniła, że Regionalna Izba Obrachunkowa przy opiniowaniu wykonania 
budżetu za I półrocze wytknęła brak aktualnej uchwały.

Przewodnicząca  Rady  poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie  procedury 
uchwalania  budżetu  oraz  rodzaju  i  szczegółowości  materiałów  informacyjnych 
towarzyszących projektowi budżetu.
W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” wprowadzeniem do porządku projektu 
uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – 10, „przeciw” – 0, „wstrzymujących 
się” – 4.

Następnie Przewodnicząca Rady zgłosiła  wniosek o wprowadzenie do porządku punktu o 
treści:  „Przyjęcie  informacji  w  sprawie  wyników  przeprowadzonej  kontroli  w  zakresie 
wydatkowania środków finansów publicznych na działalność inwestycyjną w latach 1998 – 
2005”
W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” wprowadzeniem do porządku punktu o 
treści:  „Przyjęcie  informacji  w  sprawie  wyników  przeprowadzonej  kontroli  w  zakresie 
wydatkowania środków finansów publicznych na działalność inwestycyjną w latach 1998 – 
2005”  – 11, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 3.

W tym momencie Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę. 

Po przerwie Przewodnicząca Rady odczytała porządek po wprowadzonych zmianach, który 
przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LI, LII, LIII i LIV  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. Informacja dotycząca analiz oświadczeń majątkowych.
7. Informacja z wykonania budżetu gminy i miasta Nowogrodziec za I półrocze 2006 

roku.
8. Przyjęcie  informacji  w  sprawie  wyników  przeprowadzonej  kontroli  w  zakresie 

wydatkowania środków finansów publicznych na działalność inwestycyjną w latach 
1998 – 2005.

9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

1) w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości,
2) w  sprawie  nieodpłatnego  oddania  nieruchomości  w  użytkowanie  dla 

Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  w 
Nowogrodźcu,

3) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (dz. nr 1358 poł. W-ty),
4) w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości (dz. nr 1026/6 i nr 1026/8 

poł. W-ty),
5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Czerna związanych z obsługą 
autostrady A4,

6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok,
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7) w  sprawie  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  dla  Gminy  i  Miasta 
Nowogrodziec,

8) w  sprawie  procedury  uchwalania  budżetu  oraz  rodzaju  i  szczegółowości 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

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

W  głosowaniu  jawnym brało  udział  13  radnych,  „za”  przyjęciem porządku  obrad  –  13, 
„przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0 (chwilowo nieobecna radna G. Szpila).

Ad. 3. Protokoły z LI, LII, LIII i LIV  Sesji zostały przyjęte.

Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza Nowogrodźca z  działalności  z uwzględnieniem prac nad 
wdrażaniem  Strategii  Rozwoju  Gminy  Nowogrodziec  w  okresie  między  sesyjnym  oraz 
wykonania uchwał Rady przedstawił Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak.

1. Prowadzenie  prac  związanych  z  organizacją  i  przeprowadzeniem  wyborów 
samorządowych.

2. Wykonanie I etapu robót związanych z realizacją wniosku odnowa wsi w Wykrotach.
3. Dokonano odbioru kotłowni przy Gimnazjum w Nowogrodźcu.
4. Prowadzone narady z inwestorem, który prowadzi inwestycje wodociągowe.

Pytania do złożonego sprawozdania.

Radna H. Pilna zadała pytanie, na jakim etapie jest sprawa wodociągowania, czy są ustalenia?
Z-ca  Burmistrza  T.  Kupczak  odpowiedział,  że  wszystkie  prace  na  dzisiaj  polegają  na 
wykonywaniu  projektów  i  badań  związanych  z  wodą  jak  również  prowadzeniem  prac 
geologicznych.  Do  końca  2006  roku  jest  możliwość  przystąpienia  do  modernizacji  stacji 
uzdatniania wody w Nowogrodźcu, są wykonane wszystkie prace badawcze, są wykonane 
przygotowania do modernizacji filtrów i dodatkowo wiercenie nowej studni o zwiększonej 
wydajności wody. Jedyną wielką trudnością jest uzyskanie decyzji środowiskowej w związku 
z tym, że w czerwcu weszła nowa ustawa, która zmienia sposób i tryb uzyskiwania decyzji 
środowiskowej. 

Radny R. Relich zadał pytanie, do kiedy zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenie na 
budowę wodociągu w Gierałtowie, który z przyczyn formalnych został wycofany?
Z-ca Burmistrza T. Kupczak odpowiedział, że na poniedziałek wezwany jest projektant celem 
uzupełnienia wszystkich rzeczy. Osobiście rozmawiał z Naczelnikiem Wydziału Starostwa 
Powiatowego  Panem  Krzysztofem  Pańczakiem,  są  to  sprawy  proste  i  musi  to  dokonać 
formalnie projektant.

Radna G. Szpila zadała  pytanie,  ja wygląda sprawa pozwoleń na budowę wodociągów w 
pozostałych miejscowościach?
Z-ca Burmistrza T. Kupczak odpowiedział, że główną przyczyną nieotrzymania pozwoleń jest 
nieotrzymanie od Wojewody decyzji środowiskowej. 

Radny M.  Zamorski  zadał  pytanie,  jakiego rodzaju  będzie  kotłownia  przy  Gimnazjum w 
Nowogrodźcu i jaki jest koszt całej inwestycji?
Z-ca Burmistrza T. Kupczak odpowiedział, że kotłownia jest wpisana w całość wydatków 
związanych z budową sali sportowej, niemniej jednak złożono wniosek do Wojewódzkiego 
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Funduszu Ochrony Środowiska o dotacje, pieniądze otrzymaliśmy  w wysokości 43.000 zł. 
Całość inwestycji wyniosła 180.000 zł 

Radny M. Zamorski zadał pytanie, czy była wykonana analiza dotycząca podpięcia się do 
obecnej, a nie budowanie nowej kotłowni?
Z-ca Burmistrza T. Kupczak odpowiedział, że bardziej ekonomiczne są kotłownie z jednym 
piecem gdzie czynnikiem grzewczym jest gaz. 

Radna H. Pilna zadała pytanie, czy poniesiemy koszty dla inżyniera kontraktu?
Z-ca Burmistrza T. Kupczak odpowiedział, że koszty będą związane z zakresem robót. Do 
końca roku przewidywane jest  do zapłacenia  około 80.000 zł  i  te  koszty mieszczą się  w 
projekcie. 
Dalej radna H. Pilna zadała pytanie, kiedy zostanie wbita łopata w ziemię do któregokolwiek 
wodociągu w ziemię?
Z-ca Burmistrza T. Kupczak poinformował, że dopóki nie będzie pozwolenia na budowę to 
nie można wbić łopaty.

Przewodnicząca Rady A. Rosa, na jakim etapie są przygotowania do sporządzenia umowy z 
Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie wodociągu w Gierałtowie?
Z-ca  Burmistrza  T.  Kupczak odpowiedział,  że  otrzymali  już  informację  o  przygotowaniu 
umowy i czekają na termin. 

Ad. 5. Informację z wykonania uchwał przedstawił Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak, która 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu oraz informację z wydanych zarządzeń, która 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 6. Informacja Przewodniczącej Rady dotycząca analiz oświadczeń majątkowych stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Informacja  Burmistrza  Nowogrodźca  dotycząca  analiz  oświadczeń  majątkowych  stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 7. Informację z wykonania budżetu gminy i miasta Nowogrodziec za I półrocze 2006 
roku  przedstawiła  Skarbnik  Gminy  M.  Ludkiwicz,  która  stanowi  załącznik  nr  9  do 
niniejszego protokołu.

Po  złożonej  informacji  radna  H.  Pilna  zadała  pytanie,  dlaczego  osoby  prawne  nie  płacą 
podatku od nieruchomości?
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik M. Ludkiewicz informując, że ze strony gminy robią wszystko 
aby dane zaległości zostały ściągnięte.  Wystawiane są  tytuły wykonawcze i  w niektórych 
przypadkach gdy są złożone odpowiednie dokumenty to rozkładają na raty. 

Ad.  8. Przyjęcie  informacji  w  sprawie  wyników  przeprowadzonej  kontroli  w  zakresie 
wydatkowania środków finansów publicznych na działalność inwestycyjną w latach 1998 – 
2005. 
Przewodnicząca  Rady  A.  Rosa  poinformowała,  że  protokół  z  w/w  kontroli  jest  bardzo 
obszerny  i  nie  zostanie  w  dniu  dzisiejszym  odczytany  ale  będzie  do  wglądu  jutro  (27 
października) w biurze Rady.
Następnie został odczytany tekst jednolity wystąpienia pokontrolnego.
Po odczytaniu Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach.
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Po przerwie głos zabrała radna H. Pilna zadała pytanie dotyczące wskazanego przez Radę (na 
którejś sesji)  problemu niedocieplenia stropu sali gimnastycznej przy ul. Lubańskiej zgodnie 
z  procedurami,  które  miały  miejsce  w  tym  czasie  –  czy  ocieplenie  zostało  zrobione  za 
pieniądze wykonawcy?
Z-ca Burmistrza T. Kupczak odpowiedział, że zobowiązanie zostało podjęte ale w tej chwili 
trudno mu odpowiedzieć. 
Dalej radna H. Pilna poinformowała, że w materiałach dochodzeniowych (w umorzeniu) Pan 
Dereziński zobowiązał się wykonania do końca września br. 
Z-ca Burmistrza T. Kupczak odpowiedział, że wiedział o tym i zostanie to sprawdzone. 

Radny R. Relich oznajmił, że wnioski zawarte w wystąpieniu pokontrolnym są znane Radzie 
od zawsze. Organ bezstronny w sposób bardzo obiektywny ocenił negatywnie rzeczywistą 
działalność  Burmistrza.  Jest  to  przykra  satysfakcja,  że  przy  tak  słabym  budżecie  tyle 
pieniędzy na projekty i zobowiązania, na nieplanowane dochody i nieplanowane koszty jak 
również konsekwencje finansowe dla gminy poniesiono przez kilka dobrych lat. To pokazuje 
też o co Rada walczyła przez te cztery lata. 
Uzupełnienia dokonała radna G. Szpila informując, że projekty były robione i odkładane na 
półkę, a później  nie zabezpieczano środków na inwestycje. Również między innymi Rada 
złożyła doniesienie do Prokuratury, postępowanie zostało umorzone bo Rada zaakceptowała 
środki.  Natomiast  Inspektor  z  NIK bardzo  ładnie  przedstawiła,  że  Rada chciała  najpierw 
wiedzieć czy projekt jest potrzebny i dopiero zlecać firmie wykonanie. 

Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna H.  Pilna ponownie  zgłasza  ustawienie  znaku ograniczającego prędkość  na  drodze 
wojewódzkiej nr 357 od Zebrzydowej w kierunku Rynku. 

Radna E. Kata zwróciła się z zapytaniem, kiedy zostaną przeznaczone środki na wykonanie 
mostku w Wykrotach?

Radna H. Pilna zwróciła się z zapytaniem, co ze sprawą dokończenia wodociągowania ulicy 
Chrobrego w Nowogrodźcu?

Radny L. Gałka zwrócił się z zapytaniem, czy są czynione starania w celu pozyskania kostki 
na wyłożenie przed domem przedpogrzebowym w Zebrzydowej?

Radna H. Pilna zwróciła się z zapytaniem, co robi  się w sprawie przystanku autobusowego i 
remontu remizy w Kierżnie?

Radna  G.  Szpila zwróciła  się  z  zapytaniem,  czy  do  zimy  będzie  zrobiony  mostek  w 
Gościszowie. 
Ponadto prosi o: 
- ponowne wystąpienie do Powiatu o kompleksową naprawę drogi Gościszów – Ocice, 
- wykonanie drogi koło Pani Chojniarz. 

Przewodnicząca Rady A.  Rosa zwróciła  się  z  zapytaniem,  co  z  zaplanowanym zadaniem 
inwestycyjnym  dotyczącym  budowy  chodnika  wraz  z  odwodnieniem  drogi  gminnej  w 
Milikowie.
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Ad. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

10/1
w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości.

Przewodnicząca Rady A. Rosa otworzyła dyskusję.

Radna  M.  Braszko  zadała  pytanie,  jeżeli  znajdzie  się  kupiec  na  tę  nieruchomość  to  co 
zrobimy z dziećmi skoro budynek przy ul Asnyka nie jest jeszcze przygotowany?

Radna M. Wojciechowska poinformowała, że Komisja Oświaty i Spraw Społecznych bardzo 
dokładnie przeanalizowała projekt i uważa, że uchwałę powinna podjąć nowa Rada Miejska.

Radny R. Relich zaproponował aby uchwały dotyczące sprzedaży majątku gminnego Rada 
rozpatrzyła  negatywnie,  poza  uchwałą  w  sprawie  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Czerna związanych z 
obsługą  autostrady  A4.  Również  pytanie  oparte  o  trzy  projekty  uchwał,  które  zostały 
wniesione  do  porządku,  czy  one  tak  naprawdę zachwieją  gospodarkę  finansową gminy – 
uważa, że nie dlatego, że nowy Burmistrz nie zdąży do 15 listopada złożyć projektu budżetu. 

Radny Zb. Skwarek zadał pytanie, co spowodowało, że w trybie szybkim należy podjąć tą 
uchwałę skoro nie ma jeszcze przygotowanego miejsca do przeprowadzenia przedszkola na 
ul. Asnyka? 
Z-ca Burmistrza T. Kupczak odpowiedział,  że Burmistrz jest po konsultacji z rodzicami i 
kierunek został zaakceptowany. Ponadto istnieje kupiec na nieruchomość. 

Dalej  radny  Zb.  Skwarek  zadał  kolejne  pytanie,  czy  są  zagwarantowane  środki  na 
doprowadzenie budynku przy ul. Asnyka na przedszkole. 
Z-ca  Burmistrza  T.  Kupczak  odpowiedział,  że  w  oku  bieżącym te  działania  nie  zostaną 
podjęte ponieważ nie ma zabezpieczenia finansowego. 

Radna  H.  Pilna  poinformowała,  że  na  Radzie  Społecznej  SPZOZ  Dyrektor  SPZOZ  M. 
Krzywdziński podnosił temat naprawy dachu i zadaje pytanie czy coś w tym kierunku się 
robi, a dotyczy to również tej części budynku gdzie planowane jest przeniesienie przedszkola? 
Również popiera zdanie radnej M. Wojciechowskiej.
Z-ca Burmistrza T. Kupczak odpowiedział, że Dyrektor SPZOZ nie przygotował materiałów i 
nie przedstawił wniosku o wysokości dotacji, która zabezpieczy ten remont. 

Radna M.  Wojciechowska poinformowała,  że  około  400 tys.  potrzeba  na  przystosowanie 
pomieszczeń poszkolnych na przedszkole, a tych pieniędzy nie ma. Zadanie musi być ujęte w 
budżecie na 2007 rok. 

Radny R. Relich zadał pytanie, czy gmina dysponuje wyceną?
Z-ca Burmistrza T. Kupczak odpowiedział, że jeżeli będzie zgoda Rady to będzie wykonana 
wycena. 

Radna M. Wojciechowska dodała,  że  obecny na posiedzeniu Komisji  Kierownik Referatu 
Rolnictwa  poinformował,  że  projekt  uchwały  jest  niezbędny  do  tego  aby  ruszyła  cała 
procedura wyceny, ale nie jest to takie pilne. 
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Radny M. Zamorski odniósł się do wypowiedzi Z-cy Burmistrza w sprawie braku wniosku od 
Dyrektora SPZOZ. Z wypowiedzi Dyrektora SPZOZ wynika, że taka wycena dostosowania 
dwóch ośrodków została już wykonana i kosztowało to 78 tys. zł. i koszty poszły w zakład. 

Sekretarz Gminy J. Kata poprosił aby nie wracać do kwoty, która była wydana przez byłego 
Dyrektora  SPZOZ.  Natomiast  dzisiaj  jest  sytuacja  taka,  że  dyrektor  jest  samodzielnym 
dyrektorem i nie wpłynął wniosek tylko od samodzielnego dyrektora o dotacje na działalność 
na  rok  przyszły.  Ponadto  w  urzędzie  nie  ma  fachowca  kosztorysanta,  który  miałby 
uprawnienia  do  opracowywania  dokumentacji  kosztorysowej.   Wszystkie  kosztorysy  są 
zlecane na zewnątrz. 

Radna M. Braszko zgłosiła wniosek o zamknięcie dyskusji. 
Przewodnicząca Rady A. Rosa poprosiła o kontynuowanie dyskusji.

Radna H. Pilna zwróciła uwagę, że w koszty roku 2005 Dyrektor SPZOZ musiał wsadzić 80 
tys. za zapłacony projekt w latach wcześniejszych, które nie zostały do rozliczenia włożone. 

Radny R. Relich dodał, że w ustawie o samorządzie gminnym zadaniem własnym gminy jest 
zabezpieczenie opieki zdrowotnej mieszkańców. Uważa, że brak jest porozumienia pomiędzy 
Burmistrzem a Dyrektorem. 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” podjęciem uchwały – 0, „przeciw” – 11, 
„wstrzymujących się” – 3.
Uchwała nie została podjęta. 

10/2
Uchwała nr LV/373/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 26 października 2006 r.

w  sprawie  nieodpłatnego  oddania  nieruchomości  w  użytkowanie  dla  Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu.

Przewodnicząca Rady A. Rosa otworzyła dyskusję.

Radny P. Bober zadał pytanie, czy jest ujęta obwodnica Nowogrodźca?
Z-ca Burmistrza T. Kupczak odpowiedział, że na dzisiaj jest to przekazanie w użytkowanie.

Radny  M.  Zamorski  zadał  pytanie,  co  było  przyczyną  przerwania  procedury  oddania  w 
użytkowanie? 
Odpowiedzi  udzielił  Sekretarz  Gminy J.  Kata.  Szpital  był  kiedyś  nieruchomością  Skarbu 
Państwa i  po komunalizacji  na usilne zabiegi Burmistrza nastąpiło przejęcie co wznowiło 
procedurę przekazania szpitalowi w zarząd. 

Radny R. Relich poprosił o potwierdzenie, że uchwała zwalnia SPZ ZOZ z płatności podatku 
od nieruchomości.
Sekretarz Gminy J. Kata odpowiedział, że sprawy podatkowe Rada reguluje i w uchwałach 
dotyczących zwolnień  to  określa.  Natomiast  szpital  aby mógł  mieć  prawidłowy rejestr  w 
wykazie publicznych zakładów opieki zdrowotnej musi wykazać się tytułem prawnym.
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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.

10/3
w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości.

Przewodnicząca Rady A. Rosa otworzyła dyskusję.

Radny M. Zamorski nawiązał do uchwały podjętej na ostatniej  sesji w sprawie włączenia 
działek do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i prosi o wyjaśnienie. 
Z-ca Burmistrza T. Kupczak poinformował, że uchwała podjęta na ostatniej sesji była tylko 
dokumentem, który pozwolił Prezesowi Specjalnej Strefy Ekonomicznej wystąpić do Ministra 
o  rozszerzenie  terenu.  Natomiast  dzisiejsza  uchwała  jest  zgodą  na  sprzedaż  w  trybie 
przetargu.

Przewodnicząca  Rady  A.  Rosa  czy  w  złożonym wniosku  o  kupno  działki  jest  prośba  o 
włączenie do strefy?
Sekretarz  Gminy  J.  Kata  odpowiedział,  że  osobiście  prowadził  rozmowy  z  firmą,  która 
złożyła ofertę zainteresowania kupna działki nr 1358 i w związku z tym firma oczekuje na 
stanowisko Rady aby można było ogłosić postępowanie w odpowiednim momencie.

Radny M. Zamorski odniósł się do zapisów w projekcie Rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z dnia 22 września br. w sprawie 
wyłączenia gruntów w ilości 5,2443 ha. 
Sekretarz  Gminy  J.  Kata  poprosił  o  zwrócenie  uwagi  na  numery  działek.  W Polsce  jest 
robiony „remanent” i wyłącza się z poszczególnych stref tereny, które z pewnych względów 
nie będą mogły być zagospodarowane (np. działka, na której stoi stacja transformatorowa). 
Ponadto  strefy  musiały  osiągnąć  pewien  procentowy  wskaźnik  skuteczności  w 
zagospodarowaniu i w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej m.in. ten wskaźnik 
skuteczności  zagospodarowania  terenu poprawia się   w związku z  tym, że wyłącza się  z 
terenów objętych ulgami te tereny gdzie nigdy nie mogą te inwestycje nastąpić.

Radna M. Wojciechowska zadała pytanie, jeżeli Ministerstwo nie wyrazi zgody na włączenie 
działek, czy gmina coś traci podejmując dzisiaj uchwałę?
Sekretarz  Gminy  J.  Kata  odpowiedział,  że  nic  nie  traci  ponieważ  jest  sześciu  kolejnych 
inwestorów. Gmina mus być przygotowana na każdą ewentualność.

Przewodnicząca Rady A. Rosa zadała pytanie, to w jakim celu nastąpiło włączenie gruntów 
do strefy skoro jest chętny kupna gruntów gminnych?
Sekretarz Gminy J. Kata odpowiedział, że bez uchwały Rady w sprawie objęcia tych działek 
przywilejami strefowymi nie można by było ubiegać za pośrednictwem strefy o korekty i 
przyznanie dodatkowego obszaru. 

Radny  R.  Relich  zwrócił  się  z  zapytaniem,  czy  zgodnie  z  przyjętym  Regulaminem 
Organizacyjnym Urzędu Sekretarz ma kompetencje do negocjowania warunków w imieniu 
gminy z inwestorami?
Sekretarz Gminy J. Kata odpowiedział, że mając upoważnienie Burmistrza może. 

9



Radny P. Bober zadał pytanie, jak będzie wyceniana cena ziemi w strefie  i poza strefą?
Sekretarz Gminy J. Kata odpowiedział,  że wyceny opracowuje się w różnym czasie i  nie 
można odnieść się wprost do porównania ceny za m2 działki w Strefie do działki gminnej. 
Strefa  prowadzi  własną  politykę  w  tym  zakresie  i  gmina  nie  może  opierać  się  na  tych 
przesłankach bo to biegły oszacowuje w danym momencie wartość nieruchomości. 

Radna H. Pilna uważa, że odłożenie uchwały do kadencji przyszłej Rady nie zawali tematu. 
Poza tym zauważyła, że przez całą kadencję ani razu nie starano się z taką troską i z takim 
uporem  stosować  jakiekolwiek  ulgi  dla  mieszkańców,  którzy  prowadzą  działalność 
gospodarczą. 

Radny Zb. Skwarek stwierdził, że troską powinny być również dochody gminy. Jest szansa 
uzyskania poważnych dochodów od kilku lat ciągle wytykanych Burmistrzowi. 

Sekretarz Gminy J. Kata odniósł się do wypowiedzi radnej H. Pilnej informując, że firmy z 
terenu gminy mają możliwość skorzystania z pomocy publicznej i to jest tylko wolą firmy czy 
chce z tej pomocy skorzystać, czy nie. 

Radny M.  Zamorski  poprosił  o  wyjaśnienie,  dlaczego  radni  nie  wiedzieli  o  planowanym 
wyłączeniu.  Ponadto  prosi  o  przedstawienie  wniosków  w  sprawie  kupna  działek  oraz  o 
wyjaśnienie zapisów zawartych w projekcie Rozporządzenia Rady Ministrów.
Sekretarz  Gminy  J.  Kata  poinformował,  że  Gmina  Nowogrodziec  wniosła  aportem 
rzeczowym grunty do Specjalnej Strefy Ekonomicznej i spółka Skarbu Państwa w ten sposób 
stała się właścicielem tych gruntów. 
Odnośnie  złożonych wniosków –  nie  ma  ich  przy  sobie,  wnioski  wpłynęły  na  piśmie  w 
wyniku  spotkań,  które  się  odbyły  i  te  wnioski  są  do  wglądu  w  Urzędzie.  Natomiast  na 
pierwsze pytanie może odpowiedzieć tylko Burmistrz. 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

W głosowaniu jawnym brało udział 13 radnych, „za” podjęciem uchwały – 5, „przeciw” – 6, 
„wstrzymujących się” – 2 (chwilowo nieobecna radna M. Braszko).
Uchwała nie została podjęta.

10/4
w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości.

W głosowaniu jawnym brało udział 13 radnych, „za” podjęciem uchwały – 5, „przeciw” – 7, 
„wstrzymujących się” – 1 (chwilowo nieobecna radna M. Braszko).
Uchwała nie została podjęta.

10/5
Uchwała nr LV/374/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 26 października 2006 r.

w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Czerna związanych z obsługą autostrady 
A4.

Przewodnicząca Rady A. Rosa otworzyła dyskusję.
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Radny M. Zamorski poprosił o wyjaśnienie uzasadnienia oraz zadał pytanie, kto zapłaci za 
zmiany planu?
Sekretarz Gminy J. Kata poinformował, że sprawa jest dosyć pilna ponieważ związana jest z 
realizacją odcinka autostrady. Wszelkie korekty projektu autostrady mogą być dokonywane 
wówczas  jeżeli  grunt,  na  którym  te  zmiany  projektowe  miałyby  być  dokonywane  jest 
wyłączony z produkcji rolnej lub leśnej. W tym przypadku są to dwie działki, które znajdują 
się w obszarach leśnych. Bez zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  nie jest w stanie uzyskać odpowiednich wyłączeń w 
Ministerstwie. Z racji tego apel był ze strony GDDKiA i oni pokrywają koszty opracowania i 
zmian w planie. 

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.

W tym momencie Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach.

Radny R. Relich za zgodą Przewodniczącej Rady opuścił obrady (godz. 18:00).

Po przerwie.

10/6
Uchwała nr LV/375/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 26 października 2006 r.

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

Przewodnicząca Rady A. Rosa otworzyła dyskusję.

Radny M. Zamorski zwrócił uwagę na mnogość pozycji w uchwale. 
Skarbnik Gminy M. Ludkiewicz poinformowała, że zasugerowała się tym, iż obecna Rada 
zna  te  tematy  i  chciała  to  uporządkować  aby  nie  było  znowu  takiego  protokołu  jaki 
przedstawił NIK, że nie ma przesunięć środków. Zadania wprowadzone według załącznika nr 
1  są  odnośnikiem  do  wydatków,  a  są  to  tylko  dotacje,  z  których  należy  sporządzać 
sprawozdawczość. Natomiast według umów sprawozdania przekazujemy co miesiąc.

Radna H. Pilna wniosła sprzeciw odnośnie przesunięcia środków przeznaczonych w budżecie 
na oświetlenie ulicy Chrobrego w Nowogrodźcu. Ponadto Komisja Rozwoju Gospodarczego i 
Budżetu również nie wyraziła zgody na takie przesunięcia. 
Radna G. Szpila dodała, że Komisja Rewizyjnej  też ustosunkowała się do propozycji i nie 
wyraziła zgody na wycofanie środków z oświetlenia ul. Kaolinowej i Chrobrego. 

Radna E. Kata zwróciła się z zapytaniem odnośnie kwoty przeznaczonej na remont świetlicy 
w Wykrotach, dlaczego zmniejsza się w dochodach o kwotę 200 tys. i przesuwa się termin na 
I kwartał 2007 roku?
Skarbnik Gminy M. Ludkiewicz poinformowała, że każdy program, który jest określa inną 
zasadę realizacji zadania. 
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Radny Zb. Skwarek zadał pytanie, czy w związku z protestem radnej H. Pilnej Burmistrz ma 
propozycje odnośnie oświetlenia?
Skarbnik Gminy M. Ludkiewicz poinformowała, że kwotę 70 tys. zł przeznaczono na bieżący 
remont  dróg  (w  m.  Gierałtów,  Wykroty,  Czerna,  Parzyce,  Godziesów  i  Gościszów)   i 
proponuje z tego wycofać 40 tys. zł na oświetlenie ulic. 

Przewodnicząca  Rady  A.  Rosa  zaproponowała  przegłosowanie  wniosku  złożonego  przez 
radną  Pilną  o  następującej  treści:  „zwiększa  się  rozdz.  90015  §  6050  oświetlenie  ulic  i 
zmniejsza się rozdz. 6016 § 4270 usługi remontowe”.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  13  radnych,  „za”  wnioskiem  –  11,  „przeciw”  –  1, 
„wstrzymujących się” – 1.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

W głosowaniu jawnym brało udział 13 radnych, „za” podjęciem uchwały – 10, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 3.

10/7
Uchwała nr LV/376/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 26 października 2006 r.

w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Przewodnicząca Rady A. Rosa otworzyła dyskusję i porosiła Z-cę Burmistrza o omówienie 
projektu.
Z-ca  Burmistrza  T.  Kupczak  poinformował,  że  porządkowanie  dotyczy  inwestycji 
wodociągowych  Gościszów,  Kierżno,  Czerna  gdzie  zostały  zawarte  aktualne  koszty  i 
wszystkie rozliczenia finansowe. 

Przewodnicząca Rady A. Rosa zgłosiła wniosek o wpisanie w § 4 przed wyrazem „podjęcia” 
wyraz: „z dniem”.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  13  radnych,  „za”  wnioskiem  –  13,  „przeciw”  –  0, 
„wstrzymujących się” – 0.

Radny  L.  Gałka  poprosił  o  wyjaśnienie  zapisu  „modernizacja  oczyszczalni  ścieków  w 
Nowogrodźcu – koszt zadania 1 685 055 zł”. 
Z-ca  Burmistrza  T.  Kupczak  odpowiadając  odczytał  pismo  Wojewódzkiego  Funduszu 
Ochrony  Środowiska  w  sprawie  przedsięwzięcia  dotyczącego  projektu  rozwiązania 
gospodarki wodno ściekowej w gminie Nowogrodziec. 

Radna H. Pilna poinformowała, że w informacji o przebiegu budżetu w załączniku nr 5 „Plan 
zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji” jest zapis: „zaprojektowanie i modernizacja 
oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu” i uważa, że dzisiaj nie można tego zmieniać.

Sekretarz  Gminy  J.  Kata  poinformował,  że  kwota  jest  argumentem przez  Wojewódzkim 
Inspektoratem Ochrony Środowiska  w sprawie  decyzji  po  podjęciu  o  zawieszeniu  faktur. 
Wieloletni Plan Inwestycyjny jest planem wirtualnym. 

Przewodnicząca  Rady  A.  Rosa  zaproponowała  przegłosowanie  zapisu  w  pozycji  4: 
„Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu”
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W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  13  radnych,  „za”  zmianą  –  11,  „przeciw”  –  0, 
„wstrzymujących się” – 2.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

W głosowaniu jawnym brało udział 13 radnych, „za” podjęciem uchwały – 12, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 1.

W tym momencie Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę.

10/8
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Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 26 października 2006 r.

w  sprawie  procedury  uchwalania  budżetu  oraz  rodzaju  i  szczegółowości  materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Przewodnicząca Rady A. Rosa zgłosiła wniosek o nieodczytywanie projektu uchwały.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  13  radnych,  „za”  wnioskiem  –  10,  „przeciw”  –  1, 
„wstrzymujących się” – 2.

Radna Maria Wojciechowska poprosiła o przedstawienie zmian jakie nastąpiły w projekcie 
uchwały.
Skarbnik Gminy M. Ludkiewicz poinformowała, że zmiany dotyczą nazewnictwa np.:  „Rada 
- Rada Miejska”, „Urząd - Urząd Miejski”, „Burmistrz – Burmistrz Nowogrodźca”. Ponadto:
Komisje Rady przedstawiają swoje uwagi do projektu budżetu Komisji Budżetu i dopiero ta 
Komisja przedstawia jeden wniosek Burmistrzowi; § 9 został rozbudowany; pozostałe bez 
mian zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

W głosowaniu jawnym brało udział 13 radnych, „za” podjęciem uchwały – 12, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 1.

Ad. 11. Odpowiedzi na zapytania radnych zgłoszone w pkt 9 udzielił  Z-ca Burmistrza T. 
Kupczak.

Ad. 12. Wolne wnioski i informacje radnych.

Radna M. Braszko poinformowała o dziurze w chodniku na ul. Lubańskiej w Nowogrodźcu. 

Radna G. Szpila poprosiła aby Komisja ds. opracowania projektu budżetu zaplanowała na 
przyszłą kadencję w każdej miejscowości miejsca niebezpieczne - nieoświetlone np. koniec 
Milikowa a początek Gościszowa. 

Radny L. Gałka poprosił o naprawę wiaty przystankowej w Parzycach.

Radna M. Wojciechowska poprosiła o zabezpieczenie środków w budżecie na stowarzyszenia 
i organizacje młodzieżowe aby zapobiec dewastacjom przystanków.  
Sekretarz  Gminy  J.  Kata  odpowiedział,  że  dużo  wysiłku  i  działań  trzeba  włożyć  w 
inspirowanie i pobudzanie tych organizacji. 
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Radna  G.  Szpila  poinformowała  o  otrzymanym  postanowieniu  Sądu  Rejonowego  w 
Bolesławcu Wydział II Karny z dn. 10.10.2006 r.

Przewodnicząca Rady A. Rosa poinformowała o złożonym zażaleniu przez Panią Jadwigę 
Rybicką o braku rozpatrzenia skargi i poprosiła  wyjaśnienie tej sprawy. 
Sekretarz Gminy J. Kata odpowiedział, że zostanie to sprawdzone. 

Radna G. Szpila poinformowała, że skarga Pana St. Antoniszyna, która została przekazana 
Komisji Rewizyjnej do zbadania nie została zakończona. Odbyły się dwa posiedzenia Komisji 
gdzie  uzyskane  informacje nie  były w tym zakresie.  Ponadto  zwrócono się  do Starostwa 
Powiatowego o informacje i do dnia 23.10.2006 r. odpowiedzi nie otrzymano. 

W  związku  z  zakończeniem  kadencji  Rady  Przewodnicząca  Rady  A.  Rosa  złożyła 
podziękowania sołtysom, radnym za współpracę.

Ad. 13.  Przewodnicząca Rady Miejskiej  Anna Rosa stwierdziła,  że porządek obrad został 
wyczerpany i o godzinie 19:50 zamknęła LV Sesję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
 
        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

       Jolanta Janeczko                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

         podinspektor                                                                    Anna Rosa
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