
Protokół nr XXVIII/04
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytej 30 grudnia 2004 r. i 21 stycznia 2005 r. w sali konferencyjnej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Przewodnicząca  Rady Miejskiej  Anna  Rosa  o  godzinie  9:00  otworzyła  sesję  i  po
powitaniu radnych, sołtysów i gości zaproszonych oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności
aktualnie  w  obradach  uczestniczy  14  radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady
wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecny radny 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  Anna  Rosa  przypomniała,  że  porządek  obrad  sesji
przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie między
XXVII a XXVIII Sesją.

5. Informacja  z  działalności  Burmistrza  Nowogrodźca  z  uwzględnieniem  prac  nad
wdrażaniem Strategii  Rozwoju  Gminy Nowogrodziec  w  okresie  między XXVII a
XXVIII Sesją.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
1) w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości,
2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok oraz w

sprawie sprostowania błędu,
3) w sprawie wydatków budżetu gminy i miasta, które w 2004 roku nie wygasają z

upływem roku budżetowego,
4) w  sprawie  wyboru  banku  do  wykonywania  obsługi  budżetu  gminy  i  miasta

Nowogrodziec,
5) w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  Komisji  stałych  Rady  Miejskiej  w

Nowogrodźcu na 2005 rok,
6) w sprawie ustalenia maksymalnych stawek cen na wywóz nieczystości stałych i

płynnych, stawek cen za składowanie nieczystości na składowisku odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne w Nowogrodźcu, obowiązujących na terenie Gminy i
Miasta Nowogrodziec,

7) w  sprawie  przyjęcia  „Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2005”,

8) w sprawie ustalenia na rok 2005 opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego
prowadzonego przez Miasto Nowogrodziec,

9) w sprawie budżetu gminy i miasta Nowogrodziec na 2005 rok:
1.  Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
2. Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej.
3. Odczytanie opinii i wniosków komisji prze ich przewodniczących.
4. Odczytanie  stanowiska  Burmistrza  do  opinii  i  wniosków  poszczególnych

komisji.



5. Dyskusja nad wszystkimi nie uzgodnionymi wnioskami komisji.
6. Głosowanie każdego wniosku osobno.
7. Głosowanie całej uchwały budżetowej.

7.    Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych zgłoszone na XXVI i XXVII Sesji.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Następnie  Przewodnicząca  Rady zgłosiła  wniosek  w sprawie  wprowadzenia  do  porządku
projektu uchwały w sprawie zasad wypłacania diet przysługującym członkom organów Gminy
i członkom komisji doraźnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  13  radnych,  „za”  wnioskiem  o  wprowadzenie  do
porządku  projektu  uchwały  w  sprawie  zasad  wypłacania  diet  przysługującym  członkom
organów  Gminy  i  członkom  komisji  doraźnych  Rady  Miejskiej  w  Nowogrodźcu  –  12,
„wstrzymujących się” – 1 (radny J. Walęga nie brał udziału w głosowaniu – wyszedł).

Ponadto Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o prowadzenie do porządku pkt 6 o treści:
„Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Nowogrodźcu”.
W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” wnioskiem o prowadzenie do porządku
pkt 6 o treści: „Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu” – 14.

Po wprowadzonych zmianach porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie między
XXVII a XXVIII Sesją.

5. Informacja  z  działalności  Burmistrza  Nowogrodźca  z  uwzględnieniem  prac  nad
wdrażaniem Strategii  Rozwoju  Gminy Nowogrodziec  w  okresie  między XXVII a
XXVIII Sesją.

6. Odczytanie  protokołu  Komisji  Rewizyjnej  z  kontroli  w  Zakładzie  Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
1) w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości,
2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2004 rok oraz w

sprawie sprostowania błędu,
3) w sprawie wydatków budżetu gminy i miasta, które w 2004 roku nie wygasają z

upływem roku budżetowego,
4) w  sprawie  wyboru  banku  do  wykonywania  obsługi  budżetu  gminy  i  miasta

Nowogrodziec,
5) w  sprawie  zatwierdzenia  planów  pracy  Komisji  stałych  Rady  Miejskiej  w

Nowogrodźcu na 2005 rok,
6) w sprawie ustalenia maksymalnych stawek cen na wywóz nieczystości stałych i

płynnych, stawek cen za składowanie nieczystości na składowisku odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne w Nowogrodźcu, obowiązujących na terenie Gminy i
Miasta Nowogrodziec,

7) w  sprawie  przyjęcia  „Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2005”,
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8) w sprawie ustalenia na rok 2005 opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego
prowadzonego przez Miasto Nowogrodziec,

9) w sprawie  zasad  wypłacania  diet  przysługującym członkom  organów Gminy  i
członkom komisji doraźnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, 

10) w sprawie budżetu gminy i miasta Nowogrodziec na 2005 rok:
1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
2. Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej.
3. Odczytanie opinii i wniosków komisji prze ich przewodniczących.
4. Odczytanie  stanowiska  Burmistrza  do  opinii  i  wniosków  poszczególnych

komisji.
5. Dyskusja nad wszystkimi nie uzgodnionymi wnioskami komisji.
6. Głosowanie każdego wniosku osobno.
7. Głosowanie całej uchwały budżetowej.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych zgłoszone na XXVI i XXVII Sesji.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

Ad. 3. Protokół z XXVII sesji przyjęto nie wprowadzając zmian.

Ad.  4. Przewodnicząca  Rady  przedłożyła  Radzie  informację  o  działaniach  podjętych  w
okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 5. Burmistrz przedłożył Radzie informację nt. swojej działalności z uwzględnieniem prac
nad  wdrażaniem  Strategii  Rozwoju  Gminy  i  Miasta  Nowogrodziec  w  okresie
międzysesyjnym.
1. Informacja  z  realizacji  uchwał  z  ostatniej  sesji,  która  stanowi  załącznik  nr  5  do

niniejszego protokołu.
2. Informacja o konflikcie  w Samodzielnym Publicznym Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  w

Nowogrodźcu. 
3. Przygotowanie projektów uchwał na XXVIII Sesję.
4. Informacja o uczestniczeniu w zebraniach wiejskich.
5. Realizacja wniosków z Komisji Rady.
6. Sprawa wysypiska.
7. Sprawa Przedszkola.
8. Sprawa dożywiania dzieci.
9. Wyjazd do Zielonej Góry w sprawach Spółki „Termoel”.
10. Spotkanie  z  Posłem  Zdrojewskim,  podczas  którego  poruszono  sprawy  wodociągu  i

budowy sali gimnastycznej.
11. Spotkanie z Posłem Szmajdzińskim.
12. Przygotowano postępowanie odnośnie obsługi bankowej.

Dyskusja.
Przewodnicząca  Rady  poinformowała  o  otrzymanych  postanowieniach  z  Prokuratury
Rejonowej  w  Bolesławcu  w  sprawie  powołania  biegłego  sądowego  oraz  o  zawieszeniu
śledztwa w sprawie niegospodarności Zarządu „Termoel” i Zarządu GiM Nowogrodziec.

Radna Henryka Pilna  ponowiła swoją  prośbę  w sprawie przedstawienia  informacji  z  prac
firmy EcoGas (Pana Jarka).
Burmistrz  poinformował,  że  informacja  w  chwili  obecnej  nie  może  być  przedstawiona
ponieważ prace jeszcze trwają.
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Następnie radna Henryka Pilna wystąpiła z propozycją, aby przed podjęciem jakichkolwiek
decyzji (działań) dotyczących odsprzedania część udziałów odbyło się spotkanie z radnymi
celem przedyskutowania razem z zainteresowanymi stronami.

W tym momencie Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę.

Po  przerwie  radny Robert  Relich  zwrócił  się  z  zapytaniem,  na  jakim etapie  jest  wniosek
dotyczący wodociągowania w miejscowości Gierałtów?
Odpowiedzi  udzielił  Burmistrz  informując,  że  wniosek  dotyczący  wodociągowania
Gierałtowa i modernizacji oczyszczalni w Nowogrodźcu został złożony w miesiącu lipcu w
formule „Zaprojektuj i wybuduj” i jest w chwili obecnej w Ministerstwie Gospodarki gdzie
zostanie rozpatrzony sposób jego rozwiązania. Ponieważ narzucone dodatkowo opracowanie
do  wniosków mówi  o  tym,  że  trzeba  posiadać  już  zgodę  wejścia  na  teren  w związku  z
przebiegiem,  a  gmina  nie  wie  jeszcze  jaki  będzie  przebieg  (przebieg  będzie  wynikał  z
projektu). To nie dotyczy tylko gminy Nowogrodziec, dotyczy to również kilkunastu gmin. 
Ministerstwo Gospodarki miało do końca 2004 roku podjąć decyzję. 

Radny Piotr Bober zwrócił się z zapytaniem, czy to prawda, że mieszkańcy, którzy wykupili
mieszkania występują do Sądu i będą odstępować od poboru ciepła z Termoelu?
Burmistrz odpowiedział, że nic na ten temat nie wiadomo. Czekamy na pisemne informacje
potwierdzające takie sytuacje.

Radny Robert Relich zwrócił się z pytaniem do Radcy Prawnego, czy osoby, które mają na
własność  lokale  mieszkalne  bądź  lokale  przeznaczone  na  działalność  gospodarczą  mogą
decydować o wyborze dostawców mediów np. wody, ciepła, energii?
Radca Prawny Konstanty Szczepanik odpowiedział, że poruszona problematyka jest świeża i
nie posiada utrwalonego orzecznictwa w wymiarze sprawiedliwości. Na przykładzie wyroku I
instancji,  który zapadł  w  Sądzie  w  Bolesławcu  jeszcze  jest  nieprawomocny.  Sąd  przyjął
następujące rozwiązanie: decyzja o zmianie sposobu zaopatrzenia w ciepło nie była podjęta w
trybie zgodnym z zasadami określonymi w ustawie o własności lokali.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Ad. 6. Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Zamorski odczytał protokół z przeprowadzonej
kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu w zakresie
udzielanych dotacji  z  budżetu gminy za okres poprzedniej i  obecnej kadencji  Rady,  który
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Następnie  Przewodnicząca  Rady  poinformowała,  że  wnioski  zawarte  w  protokole  będą
przedmiotem głosowania w pkt 10 – Wolne wnioski i informacje.

Ad. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

7/1
Uchwała nr XXVIII/229/04

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości.
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W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” podjęciem uchwały – 14.

7/2
Uchwała nr XXVIII/230/04

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie  gminy i  miasta  na 2004 rok oraz w sprawie
sprostowania błędu.

Przewodnicząca Rady poprosiła  aby w § 1 pkt  1  „dotacje  celowe otrzymane ze  środków
specjalnych na .. zadań” dopisać wyraz: „realizację”.

Radna Maria Wojciechowska zwróciła uwagę na zapis § 3 – wyrazy: „powinna być liczba”
zastąpić wyrazami: „zastępuje się liczbą”. 
Radca  Prawny  Konstanty  Szczepanik  poinformował,  że  to  sformułowanie  jest
sformułowaniem zacytowanym  z rozporządzenia Rady Ministrów.

Radna Genowefa Szpila odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej odnośnie kwoty zapisanej w
załączniku nr 3 –  48.267 zł uzasadniając tym, że cała subwencja została przeznaczona dla
Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu.
Sekretarz GiM Józef Kata  poinformował, że nie jest to subwencja oświatowa i w związku z
powyższym podlega ogólnemu podziałowi  na różne cele.  Zostało  to  wykonane zgodnie  z
wnioskami poszczególnych szkół. 
Dalej  Radna  Genowefa  Szpila  zwróciła  się  z  pytaniem,  czy  w  Szkole  Podstawowej  w
Nowogrodźcu została zaplanowana za mała kwota na rok bieżący?
Sekretarz  GiM  odpowiedział,  że  w  tym  momencie  nie  należy  rozpatrywać  szkoły  w
Nowogrodźcu  ponieważ  z  informacji  jakie  były  przekazywane  radnym  była  możliwość
śledzenia na bieżąco sytuacji finansowej w szkołach. 

Radna Henryka Pilna zwróciła  się z  zapytaniem odnośnie wydatków dział  010 Rolnictwo
łowiectwo  rozdz.  01095  Pozostała  działalność  §  4210  Zakup  materiałów  i  wyposażenia
(zakup wapna – wapnowanie gleby) – gdzie i komu zostało to wapno przekazane.
Sekretarz  GiM odpowiedział,  że  Rada może  uzyskać  taką  informację,  jest  to  do wglądu.
Rozdysponowano dla rolników.
Radny Piotr Bober dodał, że zainteresowanych rolników było dużo, ale nie wszyscy spełniali
warunki.

Radna Elżbieta Kata odniosła się do kwoty w załączniku nr 2 dział 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (adaptacja pomieszczeń szkolnych na
gabinety profilaktyczne)  -  1.200 zł, której nie ma w załączniku nr 3.
Sekretarz  GiM  odpowiedział,  że  było  to  prawdopodobnie  w  Szkole  Podstawowej  w
Nowogrodźcu. 

Przewodnicząca  Rady zaproponowała  wniesienie  poprawki  w §  1  ust.  1  „dotacje  celowe
otrzymane ze środków specjalnych na .. zadań” dopisać wyraz: „realizację”.
W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” wniesieniem poprawki – 14.

W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” podjęciem uchwały – 9, „przeciw” – 2,
„wstrzymujących się” – 3.

7/3
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Uchwała nr XXVIII/231/04
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie wydatków budżetu gminy i miasta, które w 2004 roku nie wygasają z upływem
roku budżetowego.

Sekretarz GiM poprosił o dokonanie korekty w załączniku do uchwały – poz. „opracowanie
kompletnej dokumentacji wymaganej przy staraniu się o dofinansowanie inwestycji budowy
wodociągu  Kierżno,  Milików,  Gościszów”  –  w  rubryce  „Termin  dokonania  wydatku”  –
przesunięcie  terminu  co  najmniej  do  końca  lutego  2005  r.  Uzasadniając  tym,  że  Urząd
Marszałkowski i Ministerstwo do 15 stycznia 2005 r. nie dokona weryfikacji.
Radna Małgorzata Braszko zaproponowała wstawienie daty „30 marca 2005 r.”.
Radny Zbigniew Skwarek poprosił o podanie konkretnej daty.
Sekretarz GiM zaproponował „30 marca 2005 r.”.

Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem, kto jest za przyjęciem poprawki?
W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” przyjęciem poprawki – 14.

Radny Robert Relich zgłosił wniosek o wykreślenie z załącznika do uchwały pkt 2 „Wydatki
bieżące”.

Sekretarz GiM poinformował, że wydatki bieżące bierze się z przepisów o rachunkowości i z
klasyfikacji  budżetowej.  Finansowanie  opracowania  dokumentu  –  programu  naprawy
gospodarki  energetycznej  w  gminie  -  to  nie  jest  wydatek  majątkowy.  To  jest  zasadnicza
kwestia, która musi być rozstrzygnięta z podziałem na wydatki majątkowe i wydatki bieżące. 
Radny Zbigniew Skwarek poprosił  o  szerszą informację dotyczącą opracowania programu
naprawy gospodarki energetycznej w gminie.
Sekretarz  GiM poinformował,  że  zakres  prac,  który wiąże  się  z  opracowaniem programu
polega na gruntownej inwentaryzacji stanu posiadania. 

Radny  Robert  Relich  uzasadnił  swój  wniosek  informując  o  działaniach  Rady  poprzez
sankcjonowanie wykonania zlecenia - zlecenia burmistrza (pismo z Kolegium Burmistrza z
dnia 4 listopada 2004 r.  informuje, że „wnioski powinien sfinansować ten kto zamówił”).
Uważa, że działanie Rady poprzez podejmowanie uchwał (gdzie w sprawach bardzo ważnych
dotyczących Termoelu) nie powinno być po fakcie i jak również zlecanie zadań, które nie są
przedmiotem debaty na Komisjach.
Głos zabrał Burmistrz stwierdzając, że nie wie o co chodzi.  Prawdopodobnie wynika to z
tego,  że  radny Rober  Relich  rzadko  bywa na  sesjach.  Natomiast  w planach  finansowych
zatwierdzonych przez Radę jest 20.000 zł na wykonanie zadania.
Radny Robert Relich odpowiedział, że nie widzi związku z obecnością na sesjach, a swoją
wypowiedzią. 
Ponadto zwrócił się z zapytaniem, dlaczego w sesji Rady zgodnie ze Statutem nie uczestniczy
Skarbnik GiM?
Burmistrz  odpowiedział,  że w dniu jutrzejszym muszą  być złożone  dokumenty dotyczące
sprawozdawczości i w związku z brakiem osoby w referacie Pani Skarbnik pracuje nad tym.
Dodał,  że  w  najbliższym czasie  zwróci  się  do  Rady o  wyrażenie  zgody na  zatrudnienie
Skarbnika ponieważ Pani Ludkiewicz złożyła rezygnację ze stanowiska Skarbnika. 

Przewodnicząca  Rady poinformowała,  że  frekwencja  radnych na  posiedzeniach  Komisji  i
Sesji jest wyłączną sprawą Rady, a Pani Skarbnik w wielu sesjach nie uczestniczyła. 
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Następnie  zwróciła  się  z  zapytaniem,  kto  z  radnych jest  za  przyjęciem wniosku  radnego
Roberta  Relicha  w  sprawie  wykreślenia  wydatków  bieżących  na  opracowanie  programu
naprawy gospodarki energetycznej w gminie?
W głosowaniu jawnym brało udział  14 radnych, „za” wnioskiem radnego R. Relicha – 5,
„przeciw” – 5, „wstrzymujących się” – 4.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wniosek nie został przyjęty.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” podjęciem uchwały – 8, „przeciw” – 3,
„wstrzymujących się” – 3.

7/4
Uchwała nr XXVIII/232/04

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie wyboru banku do wykonywania obsługi budżetu gminy i miasta Nowogrodziec.

Radny Zbigniew Skwarek poinformował, że na otrzymanym projekcie brak jest opinii radcy
prawnego.
Głos zabrał Radca Prawny Konstanty Szczepanik informując, że projekt został uzgodniony z
nim. Dodał, że wszystkie projekty są przez niego opiniowane. 

Radna Henryka Pilna zwróciła się z zapytaniem dotyczącym terminu określającego obsługę,
czy 1 rok jest terminem ustawowym czy umownym?
Burmistrz odpowiedział, że kwoty się zwiększają i wtedy należy inne procedury przetargowe
zastosować.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

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

7/5
Uchwała nr XXVIII/233/04

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na
2005 rok.

Przed odczytaniem planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Przewodnicząca
Komisji Henryka Pilna zgłosiła wniosek o zmianę planu pracy w miesiącu czerwcu: „Ocena
rozwoju  funkcji  turystyczno  –  rekreacyjnej  w  gminie:  baza  noclegowa,  pola  namiotowe,
ścieżki  dydaktyczno  –  turystyczne,  ścieżki  rowerowe”  na:  „Efekty  działalności  Spółki
„  Bussines  Park  Nowogrodziec”  oraz   Spółki  p.n.  „  Regionalny  Fundusz  Poręczeń
Kredytowych w Jeleniej Górze”. Uzasadniając tym., że spółki działają od 2001 roku, a Rada
nie miała okazji uzyskać informacji o działalności powyższych spółek. 

Przewodnicząca  Rady  zaproponowała  przegłosowanie  zmiany  przez  członków  Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

7



W głosowaniu jawnym brało udział  5 członków Komisji,  „za” wprowadzeniem zmiany w
miesiącu czerwcu – 5.

Następnie odczytano plany pracy poszczególnych Komisji:
Plan  pracy  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  na  2005  rok  odczytała
Przewodnicząca Komisji Henryka Pilna.
Plan  pracy  Komisji  Infrastruktury  i  Ochrony  Środowiska  na  2005  rok  odczytał
Przewodniczący Komisji Piotr Bober.
Plan pracy Komisji  Oświaty i  Spraw Społecznych na 2005 rok odczytała Przewodnicząca
Komisji Maria Wojciechowska.
Plan pracy Komisji  Rewizyjnej na 2005 rok odczytała Przewodnicząca Komisji  Genowefa
Szpila.
Plan pracy Komisji ds. Wspierania Idei Samorządowej na 2005 rok odczytał Przewodniczący
Komisji Zbigniew Skwarek.

Dyskusja.
Sekretarz  GiM  przedstawił  propozycje  zmian  w  planach  pracy  Komisji,  które  stanowią
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Radna Henryka Pilna odniosła się do propozycji tematu Straży Miejskiej  -   uważa,  że jej
Komisja ma prawo rozpatrzyć zasadność utrzymania Straży Miejskiej. Ponieważ ze złożonego
sprawozdania Straży Miejskiej wynika, że ich praca polega głównie na asyście pracownikom
Urzędu Miejskiego.
Sekretarz GiM powołał się na § 69 Statutu GiM, który mówi o komisjach stałych z zakresem
ich  działania  i  uważa,  że  tą  tematyką  powinna  zająć  się  Komisja  Oświaty  i  Spraw
Społecznych. Natomiast Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu jest właściwą do oceny
finansowych skutków działalności.

Radna  Genowefa  Szpila  odniosła  się  do  tematu  na  miesiąc  marzec  odczytanego  przez
Sekretarza. Zawsze zaprasza na posiedzenia osoby, które mogłyby udzielić informacji i tak
będzie z zaproszeniem na posiedzenie w miesiącu marcu.
Sekretarz GiM poinformował,  że w tym przypadku temat  podlega opracowaniu i zbadaniu
przez osoby z zewnątrz i stąd jest wątpliwość. 

Radna Małgorzata Braszko zaproponowała, aby każdy Przewodniczący przed uzgodnieniem
terminu posiedzenia Komisji powinien zwrócić się do Sekretarza o przedstawienie  sposobu
sporządzenia  informacji.

Radny  Robert  Relich  nawiązał  do  §  73  Statutu  GiM,  który  mówi  o  trybie  pracy
poszczególnych Komisji  i  uważa, że uwagi Sekretarza są nieuzasadnione ponieważ jest to
dokładnie określone w Statucie GiM. 

Sekretarz  GiM  poinformował,  że  czynione  są  starania  aby  posiedzenia  Komisji  były
organizowane  w  sposób  prawidłowy i  pełny  odnośnie  zabezpieczenia  materiałów  i  osób
uczestniczących oraz sposobu przedstawiania informacji. Dąży do eliminacji sytuacji, które
powodują dwuznaczność albo niedoprecyzowanie.

Radna Henryka Pilna poinformowała, że ustalając termin posiedzenia Komisji ustalana jest
lista osób zaproszonych i Burmistrz decyduje kogo oddeleguje na Komisje.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.
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W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” podjęciem uchwały – 14.

7/6
Uchwała nr XXVIII/234/04

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia maksymalnych stawek cen na wywóz nieczystości  stałych i płynnych,
stawek cen za składowanie nieczystości na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w Nowogrodźcu, obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Radny  Mariusz  Zamorski  zwrócił  się  do  Dyrektora  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i
Mieszkaniowej Andrzeja Jonika o przedstawienie kalkulacji na wywóz nieczystości płynnych.
Ponieważ stawka jest jedyną, która nie uległa zmianie, dlaczego?
Dyrektor  ZGKiM A.  Jonik  odpowiedział,  że  stawka  nie  uległa  zmianie  ponieważ  ocenie
przyjęcia odpadów decydują inne składniki. Sytuacja wywozu nieczystości stałych jest inna
ponieważ  w  ciągu  ostatnich  trzech  lat  wzrosła  stawka  za  gospodarcze  korzystanie  ze
środowiska i składowanie odpadów, wzrosły ceny paliw ( w dwóch przypadkach). Dodał, że
w  związku  z  konkurencją  nie  ma  potrzeby  podnoszenia  stawki  za  wywóz  nieczystości
płynnych.
Radny Mariusz Zamorski uważa, że ta stawka nie jest  niska, wręcz przeciwnie.  Porównał
stawki Zakładu ze stawką innych prywatnych osób prowadzących taką działalność. 
Dyrektor  ZGKiM  A.  Jonik  poinformował,  że  za  30  zł  technicznie  nie  ma  możliwości
wywiezienia odpadów w Nowogrodźcu. Ten koszt na dzień dzisiejszy nie może być mniejszy
niż 60 zł. 

Radny Zbigniew Skwarek zadał pytanie w związku z podjętą uchwałą w sprawie gospodarki
odpadami,  w jakim stopniu  zwiększyła się  ilość  osób,  które  podpisały umowy na  odbiór
śmieci  oraz  stawki  nie  powinny wzrosnąć  w związku  z  zakupem nowego samochodu do
wywozu śmieci.
Dyrektor ZGKiM A. Jonik poinformował, że nie jest przygotowany na to pytanie. Dodał, że
wzrost stawki jest niewielki. Zgodził się, że po zakupie samochodu koszty zmniejszyły się np.
mniejsze zużycie paliwa, 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” podjęciem uchwały – 10, „przeciw” – 4.

W tym momencie Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę. 

Po  przerwie  Przewodnicząca  Rady  zgłosiła  propozycje  powrotu  do  podjętej  uchwały  w
związku z pojawieniem się wątpliwości.
Radny Robert Relich stwierdził, że zapis § 1 pkt 1 jest niedoprecyzowany.
Sekretarz GiM poinformował, że istotny jest podział na rodzaj odpadów, a nie na podmiot
firmy.  Drugą  sprawą,  która  wprowadza  nieporozumienie  jest  inna  kolejność  zapisów  do
uchwały poprzednio obowiązującej.
Radna  Genowefa  Szpila  poinformowała,  że  w  §  1  pkt  2  nie  powinno  być  zapisu:
„pochodzących z gospodarstw domowych”.
Radny Robert Relich uważa, że uchwała jest niekorzystna dla gospodarstw domowych.

7/7

9



Uchwała nr XXVIII/235/04
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 30 grudnia 2004 r.
w  sprawie  przyjęcia  „Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych na rok 2005”.

Radna Maria Wojciechowska zwróciła się z pytaniem, dlaczego w świetlicy środowiskowej w
Gościszowie zmniejszono kwotę o 1600 zł na wynagrodzenie opiekuna i zakup materiałów i
to  samo  zrobiono  w  świetlicy  środowiskowej  w  Czernej,  natomiast  zwiększono  na
wynagrodzenie w świetlicy środowiskowej w Godzieszowie. 
Sekretarz GiM odpowiedział,  że plany sporządzane są w oparciu o programy składane do
Pełnomocnika i być może to z nich wynika zmiana.

Radny Mariusz Zamorski poinformował,  że  porównując program obecny z  poprzednim są
zapisy, które się powtarzają, a nie powinny się powtarzać np. rozdz. 1 „zadania programu” pkt
4 „dofinansowanie IV Rodzinnego Festynu Trzeźwościowego...” – w ubiegłym roku też był
„IV”,  w rozdz. III „Finansowanie” jest rok „2004”, a powinien być: „2005”.
Sekretarz GiM odpowiedział, że niedociągnięcia są oczywiste.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” podjęciem uchwały – 14.

7/8
Uchwała nr XXVIII/236/04

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 21 stycznia 2005 r.

w  sprawie  ustalenia  na  rok  2005  opłat  za  świadczenia  Przedszkola  Publicznego
prowadzonego przez Miasto Nowogrodziec.

Przewodnicząca  Rady  odczytała  załącznik  nr  1  do  uchwały  „Katalog  usług  Przedszkola
Publicznego w Nowogrodźcu” oraz zapoznała z protokołem z posiedzenia Rady Rodziców.
Następnie  odczytała  pismo  Rady  Rodziców  oraz  rodziców  grup  „0”  dotyczące  projektu
uchwały w sprawie ustalenia na rok 2005 opłat za świadczenia Przedszkola.

Sekretarz GiM zgłosił propozycję skreślenie w § 1 pkt 3 i 4. Punkt 3 (katalog usług) zdaniem
Sekretarza - wpisywanie i powtarzanie w uchwale tego samego co jest określone w innych
przepisach prawa rangi wyższej  (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
26.02.2002  r.)  będzie  kolizją  prawną  i  Nadzór  Prawny  Wojewody  zakwestionuje  takie
rozwiązanie.   Uzasadnienie odnośnie punktu 4 – przy analizie  przepisów nie  znajduje  się
podstawy prawnej  do  zastosowania  własnych regulacji  przez  Radę Miejską  do  udzielania
zwolnień. 

Radna Henryka Pilna zadała pytanie, czy Sekretarz  konsultował projekt z radcą prawnym,
ponieważ projekt został zaopiniowany przez radcę prawnego ?
Sekretarz GiM odpowiedział, że uwagi pochodzą z analizy w dniu dzisiejszym i te analizy nie
były konsultowane z radcą prawnym.
Głos  zabrał  Radca  Prawny  Konstanty  Szczepanik  informując,  że  materia  regulowana
powyższym projektem jest skomplikowana z dwóch przyczyn: ustawowej i społecznej. 
Dodał,  że  uchwała  być  powinna  ponieważ  nie  byłoby  podstawy  przyjmowania  opłat  od
rodziców, a ewentualne luki prawne w tejże uchwale są konieczne. Pozbycie się zapisu § 1
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pkt  4  powoduje  to,  że  organ  decydujący  pozbawia  się  możliwości  operowania  tym  ze
względów społecznych. 

Radny Mariusz Zamorski zaproponował poprawki do uchwały natury merytorycznej:
- w  tytule  zamiast:  „przez  Miasto  Nowogrodziec”  powinno  być:  „przez  Gminę

Nowogrodziec”,
- w  podstawie  prawnej  zamiast  „o  samorządzie  lokalny” powinno  być:  „o  samorządzie

gminnym”,
- w  §  3  zamiast:  „Burmistrzowi  Miasta  Nowogrodziec”  powinno  być:  „Burmistrzowi

Nowogrodźca”.
Radny  Zbigniew  Skwarek  zwrócił  uwagę  na  zły  zapis  w  §  1  pkt  1  „przez  Miasto
Nowogrodziec” , a powinno być: „przez Gminę Nowogrodziec”.

Radna Małgorzata Braszko zwróciła się z pytaniem do Dyrektora Przedszkola Publicznego
Małgorzaty Kwiotek,  czy orientuje  się  jak  kształtują  się  opłaty za  przedszkole  na  terenie
całego Powiatu Bolesławieckiego?
Dyrektor M. Kwiotek odpowiedziała, że jeżeli chodzi o opłaty za przedszkole to na terenie
Bolesławca jest to opłata wnoszona przez wszystkich rodziców niezależnie od tego czy dzieci
uczęszczają na 5 godzin czy na więcej. Do tej pory na terenie całego byłego województwa
jeleniogórskiego jedynie w Janowicach Śl. była taka możliwość jaka jest w Nowogrodźcu, że
dzieci 5 godz. korzystają z  przedszkola nie płacą opłaty stałej.  Natomiast  wszędzie opłata
stała była i jest.

Radny Zbigniew Skwarek zadał pytanie, czy wniosek zgłoszony przez Sekretarza GiM ma być
poddany pod głosowanie?
Sekretarz GiM poinformował,  że zgłosił  swoje uwagi  ale po wypowiedzi  radcy prawnego
wynika, że wątpliwości są spójne. 

Radna Maria Wojciechowska odniosła się do zapisów uchwały. Uważa, że Rada Rodziców
nie powinna decydować o zwolnieniach. Sugeruje rozpatrzenie uchwały pozostawiając pkt 3,
a skreślając pkt 4.

Radna  Genowefa  Szpila  odczytała  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  utworzenia
oddziału  „0” przy Szkole Podstawowej dla dzieci,  których rodzice nie wyrażają zgody na
opłaty.
Burmistrz poinformował, że zostaną podjęte starania wspólnie z Panią Dyrektor aby wewnątrz
przedszkola zebrać rodziców i uzyskać od nich informacje, którzy chcą aby ich dziecko było
w programie  podstawowym 5 –cio  godzinnym i  wtedy zostaną utworzone  takie  oddziały,
które mogą funkcjonować również w przedszkolu.

Radny  Ludwik  Gałka  opowiedział  się  za  wykreślenie  pkt  4  §  1  i  zgłosił  wniosek  o
wykreślenie pkt 4 § 1.

Głos zabrała Przewodnicząca Rady informując, że w związku z dużymi niedomówieniami i
planowanym przez Burmistrza spotkaniami rodziców zaproponowała przerwę w obradach do
dnia 21 stycznia 2005 r. do godz. 15:30 w auli Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu.
W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” wnioskiem – 14.

Przerwa w obradach do dnia 21 stycznia 2005 r. do godz. 15:30.

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady po przerwie - 21 stycznia 2005 r.  godz. 16:00.
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Radny Ludwik Gałka zgłosił wniosek o ponowne opracowanie uchwały.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że nie można wycofać projektu uchwały. 

Radny Zbigniew Skwarek zgłosił wniosek o wykreślenie z § 1 pkt 4 ponieważ budzi bardzo
duże wątpliwości prawne.
W głosowaniu jawnym brało udział 13 radnych, „za” wnioskiem radnego Zb. Skwarka – 12,
„wstrzymujących się” – 1 (nieobecni radni Bogusław Nowak i Józef Walęga).

Przybycie na obrady radnego Józefa Walęgi.

Radna Genowefa Szpila zgłosiła wniosek o wykreślenie z § 1 pkt 3, który brzmi: „Katalog
usług, na które mogą być przeznaczone środki pochodzące z w/w opłat stanowi załącznik do
Uchwały”.
W  głosowaniu  jawnym brało  udział  14  radnych,  „za”  wnioskiem  radnej  G.  Szpili  –  13,
„wstrzymujących się” – 1 (nieobecny radny Bogusław Nowak).

Radna Henryka Pilna zgłosiła wniosek o wykreślenie z § 1 lit. a) zapis: „32 zł miesięcznie od
dziecka uczęszczającego na 5 godz. dziennie” oraz wykreślenie z § 1 lit.  b) zapis:  „17 zł
miesięcznie od dziecka uczęszczającego na 5 godz. dziennie”.

Radna Maria Wojciechowska zwróciła uwagę na brak zapisu dotyczącego wieku dziecka, czy
od 3 do 6 roku życia, czy tylko dziecka 6 –letniego.

Radna Henryka Pilna dokonała uzupełnienia informując, że dotyczy to dzieci od 6 roku życia. 
Dodała, że w proponowanej uchwale zapisy dotyczą dzieci realizujących obowiązek szkolny.

Przybycie na obrady radnego Bogusława Nowaka.

Przewodnicząca  Rady  zwróciła  się  z  zapytaniem  do  Dyrektora  Przedszkola  Małgorzaty
Kwiotek, czy są dzieci poniżej 6 roku życia uczęszczające do przedszkola na 5 godzin?
Dyrektor  Przedszkola  M.  Kwiotek  poinformowała,  że  są  takie  dzieci  i  zapisy w uchwale
dotyczą wszystkich dzieci. 

Radny Zbigniew Skwarek  poinformował,  że  w  uchwale  obowiązującej  są  jedne  stawki  i
poprosił o uzasadnienie wprowadzenia stawek dla dzieci 5 godzinnych.
Dyrektor  Przedszkola  M.  Kwiotek  poinformowała,  że  zgodnie  z  obowiązującą  uchwałą
wszystkie dzieci płacą 50 zł. Natomiast od dzieci 6 – letnich uczęszczających na 5 godzin
dziennie opłata nie była pobierana. Uważa, że było to przyjęte od lat w sposób zwyczajowy i
nie było określenia co do dzieci 6 – letnich przy 5 godzinnym pobycie. 

Radna Henryka Pilna wycofała swój zgłoszony wniosek dotyczący wykreślenia z § 1 lit. a)
zapis: „32 zł miesięcznie od dziecka uczęszczającego na 5 godz. dziennie” oraz wykreślenia z
§ 1 lit. b) zapis: „17 zł miesięcznie od dziecka uczęszczającego na 5 godz. dziennie”.

Radny Zbigniew Skwarek poinformował, że od września 2004 r. wszedł obowiązek szkolny
dla klas  zerowych i  w Nowogrodźcu klasa „0” ten obowiązek realizuje w Przedszkolu,  a
realizacja  obowiązku  szkolnego  jest  bezpłatna.  Uważa,  że  nakładanie  opłat  dla  dzieci
realizujących obowiązek szkolny może mieć wątpliwości prawne.
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W związku z powyższym zgłosił wniosek aby w § 1 po lit. b) dopisać lit. c) o treści: „za pobyt
dziecka  w  Przedszkolu  Publicznym w  Nowogrodźcu  i  Filii  Przedszkola  w  Zebrzydowej
realizujący obowiązek szkolny do 5 – ciu godzin dziennie – nie pobiera się opłat”.
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” wnioskiem radnego Zb. Skwarka – 12,
„wstrzymujących się” – 3.

Radny Zbigniew Skwarek zwrócił  uwagę na dzieci  klas „0” przebywających więcej  niż  5
godzin dziennie i  zgłosił wniosek aby w § 1 dopisać lit. d) o treści: „za pobyt dziecka w
Przedszkolu  Publicznym realizujący obowiązek  szkolny powyżej  5  –  ciu  godzin  dzienna
opłata  wynosi:  -  w  Przedszkolu  Publicznym  w  Nowogrodźcu  20  zł,  -  w  Przedszkolu
Publicznym w Nowogrodźcu Filii Przedszkola w Zebrzydowej 10 zł”.
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” wnioskiem radnego Zb. Skwarka – 10,
„wstrzymujących się” – 5.

Radny Zbigniew Skwarek zwrócił się z zapytaniem, czy zapisy wprowadzone do uchwały są
zgodne z prawem?
Burmistrz  poinformował,  że  projekt  uchwały został  przygotowany przez  Burmistrza  stąd
zgłosił wniosek o wycofanie ponieważ w tej formie traci cel merytoryczny jak i prawny. 
Radca  Prawny  dodał,  że  projekt  po  wniesionych  poprawkach  jest  projektem  uchwały  i
ewentualny podpis radcy winien być ale nie ma możliwości zastanowienia się nad projektem. 

Przewodnicząca  Rady  zwróciła  się  z  zapytaniem,  czy  Rada  ma  prawo  wycofać  projekt
uchwały?
Radca Prawny odpowiedział, że zawsze jest taka możliwość i wniosek Burmistrz jest zasadny.

Radna Genowefa Szpila poprosiła o podanie ilości dzieci realizujących obowiązek szkolny i
uczęszczających powyżej 5 – ciu godzin oraz podanie strat w ciągu miesiąca.
Dyrektor Przedszkola M. Kwiotek poinformował, że w Nowogrodźcu jest 25 dzieci czyli 30
zł mniej od dziecka x 10 miesięcy tj. 7.500 zł.

Radny Zbigniew Skwarek zaproponował przegłosowanie uchwały w pierwotnym stanie.
Radca Prawny odpowiedział, że Rada swoimi głosowaniami przyjęła poprawki.

Radna Małgorzata Braszko zaproponowała przegłosowanie wniosku Burmistrza w sprawie
wycofania projektu uchwały.

Radny Robert  Relich  zaproponował  odczytanie  §  1  po  zmianach i  ewentualnie  gdy będą
niejasności ogłosić przerwę.

Odczytano projekt po zmianach i Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę.

Po  przerwie  Przewodnicząca  Rady  zwróciła  się  z  zapytaniem,  kto  jest  za  wnioskiem
Burmistrza w sprawie wycofania projektu uchwały
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” przyjęciem wniosku Burmistrza – 6,
„przeciw” – 7, „wstrzymujących się” – 2.

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 9, „przeciw” – 2,
„wstrzymujących się” – 4.
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Burmistrz  zgłosił  uwagę dotyczącą, że projekt uchwały został  przegłosowany nie w takiej
formie  jakiej  był przez  projektodawcę złożony  Dokonane zostały zmiany i  po zmianach
uchwała została podjęta. 

7/9
Uchwała nr XXVIII/237/04

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 21 stycznia 2005 r.

w  sprawie  zasad  wypłacania  diet  przysługującym członkom  organów Gminy i  członkom
komisji doraźnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że mnożniki miesięczne wynagrodzenia nie zmieniają
się, a wprowadza się: potrącenia za nieobecności radnych;  dopisuje się § 3 mówiący o diecie
dla radnego, który jest jednocześnie członkiem organu wykonawczego jednostki pomocniczej
oraz zmniejszenie ilości wiceprzewodniczących.

Radny Mariusz Zamorski zgłosił wniosek o wykreślenie w § 6 pkt 5 mówiący o: „Potrącenia
ust. 1, 2, 3 i 4 nie dotyczą Przewodniczącego Rady”.
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” wnioskiem radnego M. Zamorskiego –
14, „wstrzymujących się” – 1.

W związku z wprowadzeniem potrąceń radny Zbigniew Mitera zwrócił się z zapytaniem, czy
należy składać na piśmie usprawiedliwienia za nieobecności?
Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że zgodnie ze Statutem należy usprawiedliwiać każdą
nieobecność.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 11, „przeciw” – 1,
„wstrzymujących się” – 3.

7/10
w sprawie budżetu gminy i miasta Nowogrodziec na 2005 rok:

1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej przez Wiceprzewodniczącego Rady
Mariusza Zamorskiego.

2. Odczytanie  opinii  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej
przez  Wiceprzewodniczącego  Rady  Mariusza  Zamorskiego,  która  stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

3. Odczytanie opinii i wniosków komisji prze ich przewodniczących.
Wnioski  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  odczytała  Przewodnicząca  Komisji
Henryka Pilna:

1. Uzupełnić  informację  o  stanie  mienia  komunalnego  zgodnie  z  art.  120  ustawy o
finansach publicznych.

2. Dokonać sprostowania zapisu w załączniku nr 4 – suma bilansująca, poz. dochody,
wydatki ogółem.

3. W załączniku nr 2 dział 750 rozdział 75023 „pozostałe wydatki” zmniejszyć o kwotę
5.000 zł.

4. W załączniku nr 2 dział 750 rozdział 75095 „Pozostała działalność – promocja gminy”
zmniejszyć wydatki o kwotę 25.500 zł.
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5. W załączniku nr 2 dział 900 rozdział  90003 pozostałe wydatki zmniejszyć o kwotę
15.000 zł.

6. W załączniku  nr 2  dział  754 rozdział  75416 ogółem wydatki  zmniejszyć o kwotę
15.000 zł.

7. W załączniku nr 2 dział 758 rozdział  75818 „rezerwa ogólna” zmniejszyć o kwotę
10.000 zł.

8. W załączniku nr 2 dział 921 rozdział  92109 „dotacje” zwiększyć o kwotę 5.000 zł
z przeznaczeniem na działalność chóru „Harmonia”.

9. W  załączniku  nr  2  dział  900  rozdział  90015  zwiększyć  o  kwotę  10.500  zł  na
wykonanie oświetlenia ul. Chrobrego i Kaolinowa (od Rudzika).

10. Przeznaczyć kwotę 15.000 zł  na budowę domu przed pogrzebowego na cmentarzu
komunalnym w Czernej (dział 710 rozdział 71035).

11. Załącznik nr 2 dział 600 - przeznaczyć kwotę w wys. 45.000 zł na wykonanie drogi:
- na kopaniu w Gierałtowie,
- ul. Parkowa w Wykrotach.

12. Wykreślić w projekcie budżetu § 10 pkt 4 „zaciągania zobowiązań w wysokości do
500.000 zł w zakresie inwestycji ponad kwoty określone w budżecie”.

Wnioski  Komisji  Oświaty  i  Spraw Społecznych  odczytała  Przewodnicząca Komisji  Maria
Wojciechowska:

1. Komisja  wnioskuje  o  przyznanie  pełnej  kwoty  na  funkcjonowanie  świetlicy  przy
Gimnazjum w Nowogrodźcu (zaplanowane są w projekcie budżetu środki na ½ roku).

2. Komisja  wnioskuje  o  przyznanie  środków  na  utrzymanie  chóru  „Harmonia”  (nie
rozpatrzono  wniosku  w  projekcie  budżetu,  mimo  osiągnięć  w  przeglądach,
uroczystościach gminnych oraz promowaniu gminy).

3. Komisja  wnioskuje  o  przyznanie  środków na  dokończenie  remontu  (modernizacji)
obiektu Remizy OSP w Wykrotach.

4. Komisja  wnioskuje  o  przyznanie  dodatkowych  środków  dla  Gminnego  Centrum
Kultury i Sportu na ogrzanie sali przy ulicy Lubańskiej w godzinach korzystania przez
Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Nowogrodźcu.

Wnioski Komisji Infrastruktury i Spraw Społecznych odczytał Przewodniczący Komisji Piotr
Bober:

1. W załączniku nr 2 dział 900 rozdz.  9003 „oczyszczanie miast i  wsi” zmniejszyć o
kwotę 15.000 zł,

2. W załączniku nr 2 dział 758 rozdz. 75818 „rezerwy ogólne i celowe” zmniejszyć o
kwotę 10.000 zł,

3. W załączniku nr 2 dział 750 rozdz. 75023 „pozostałe wydatki” zmniejszyć o kwotę
5.000 zł,

4. W załączniku nr 2 dział 750 rozdz. 75095 „pozostała działalność – promocja gminy”
zmniejszyć wydatki o kwotę 25.500 zł,

5. W  załączniku  nr  2  dział  900  w  wydatkach  majątkowych  zwiększyć  o  kwotę  w
wysokości 10.500 zł dodając jednocześnie na dwóch pierwszych pozycjach wykonanie
oświetlenia ul. B. Chrobrego i Kaolinowej (od posesji P. Rudzik),

6. W załączniku nr 2 dział 600 przeznaczyć kwotę w wysokości 45.000 zł na wykonanie
drogi:
- ul. Stawowa w Wykrotach,
- na Kopaniu w Gierałtowie.

Wnioski Komisji Rewizyjnej odczytała Przewodnicząca Komisji Genowefa Szpila:
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Komisja  Rewizyjna  po  przeprowadzonej  analizie  projektu  budżetu  na  2005r.  uznaje,  że:
budżet w tej postaci nie może być uchwalony albowiem nie spełnia oczekiwań społecznych
oraz stwarza zagrożenie dla płynności finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec.
W związku z  powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje o dokonanie zmian w działach i
rozdziałach:
1- zmniejszyć w dziale 010 rozdz. 01010 kwotę 50.400 zł – za głosowało 5 radnych.
2- zmniejszyć dział 600 rozdz. 60016 o kwotę 100.000 – za głosowało 5 radnych.
3- zmniejszyć dział 700 rozdz. 70005 „ zakup gruntów- boisko boczne” o kwotę 20.000 zł-

za głosowało 5 radnych.
Oraz zakup gruntów- modernizacja drogi w Wykrotach o kwotę 38.000 zł.
Razem w tym rozdziale zmniejszyć o 58.000 zł- za głosowało 5 radnych.
4- zmniejszyć dział 750 rozdział 75095 o kwotę 25.500 zł- za głosowało 5 radnych.
5- zmniejszyć dział 754 rozdział 75416 o kwotę 15.000 zł- za głosowało 5 radnych.
6- zmniejszyć dział 750 rozdz. 75022 o kwotę 5.000 zł – za głosowało 5 radnych.
7- zmniejszyć dział 758 rozdz. 75818 o kwotę 10.000 zł- za głosowało 5 radnych.
8- zmniejszyć dział 900 rozdz. 90003 o kwotę 15.000 zł- za głosowało 5 radnych.
9- zmniejszyć dział 900 rozdział 9004 o kwotę 15.000 zł - za głosowało 5 radnych.
Zmniejszoną kwotę ogółem o 293.900 zł komisja wnioskuje przeznaczyć na:
1) dział  921  rozdz.  92109  kwotę  5.000  zł  na  utrzymanie  zespołu  „HARMONIA”-  za

głosowało 5 radnych.
2) Dział 900 rozdz. 90015 zwiększyć o kwotę 10.000 zł na oświetlenie ulicy B. Chrobrego i

Kaolinowa- za głosowało 5 radnych.
3) Dział  710  rozdz.  71035  („cmentarze”)  zwiększyć  o  kwotę  15.000  zł  na  dom

przedpogrzebowy  w  Czernej,  o  kwotę   15.000  zł  na  dom  przedpogrzebowy  w
Zebrzydowej – za głosowało 5 radnych.

4) Zwiększyć  dział  600  rozdz.  60017  o  kwotę  248.900  zł  na  wykonanie  dróg  w
Godzieszowie od posesji od Państwa Górskich do Guzowskich oraz na wykonanie drogi
ul. Stawowa- za głosowało 5 radnych.

5) Dział  921  rozdz.  92109  dokonać  zapisu  „  remont  dachu  na  świetlicy  wiejskiej  w
Gościszowie- za głosowało 5 radnych.

6) Ująć w zał. nr 5 pkt 11 wykonanie oświetlenia w Wykrotach, Zebrzydowej i Parzycach- za
głosowało 5 radnych.

W załączniku nr 9 podać szczegółowo kwoty dotacji na poszczególne stowarzyszenia.
Wnioskuje się o wykreślenie w § 10 projektu uchwały w sprawie budżetu na 2005 r. pkt 4
„  zaciąganie  zobowiązań w wysokości  do 500.000 zł  w zakresie  inwestycji  ponad kwoty
określone w budżecie- za głosowało 5 radnych.

Przewodniczący  Komisji  ds.  Wspierania  i  Upowszechniania  Idei  Samorządowej  Zbigniew
Skwarek poinformował, że Komisja w swoim zakresie nie ma kompetencji opiniodawczej  i
dlatego skupiła  się  nad  stanowiskiem Burmistrza.  Jedyny zgłoszony wniosek  do  projektu
budżetu na 2005 r. to: w § 10 projektu budżetu na 2005 r. pkt 1 dopisać po słowie „ działu”
„ po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu”.

Radny Robert Relich poinformował, że wnioski usłyszał ale brak jest opinii poszczególnych
Komisji. Ponadto zwrócił się z zapytaniem, czy zostały uwzględnione uchybienia wymienione
przez Regionalną Izbę Obrachunkową?
Burmistrz odpowiedział twierdząco.

Przewodnicząca  Komisji  Henryka  Pilna  poinformowała,  że  w  przypadku  zaakceptowania
wniosków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu opinia jest pozytywna.
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Przewodnicząca  Komisji  Oświaty  i  Spraw  Społecznych  Maria  Wojciechowska  –  opinia
Komisji pozytywna. Ponadto zaproponowała, aby w pierwszej kolejności odczytać stanowisko
Burmistrza.

Radny Robert Relich poinformował, ze jego prośba podyktowana jest punktem obrad.

Dalej, Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska poinformował, że opinia
Komisji jest pozytywna.

Radna  Genowefa  Szpila  odczytała:  „Komisja  Rewizyjna  po  przeprowadzonej  analizie
projektu  budżetu  na  2005r.  uznaje,  że:  budżet  w  tej  postaci  nie  może  być  uchwalony
albowiem  nie  spełnia  oczekiwań  społecznych  oraz  stwarza  zagrożenie  dla  płynności
finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec”.

4. Odczytanie  stanowiska  Burmistrza  do  opinii  i  wniosków  poszczególnych
komisji  przez  Sekretarza  GiM,  które stanowi załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu.

5. Dyskusja nad wszystkimi nie uzgodnionymi wnioskami komisji.

Radny Zbigniew Skwarek odniósł się do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie dotacji na
poszczególne stowarzyszenia i poprosił o informację.
Sekretarz GiM poinformował, że przy opiniowaniu projektu budżetu na 2004 r. Regionalna
Izba  Obrachunkowa  zwróciła  uwagę  na  sposób  ujmowania  dotacji  podmiotowych  dla
stowarzyszeń w związku z wejściem w życie ustawy o organizacjach pożytku publicznego i o
wolontariacie.  W  roku  bieżącym  kwoty  na  funkcjonowanie  stowarzyszeń  zostały
zarezerwowane i po uchwaleniu programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego
te kwoty będą rozdysponowane na porównywalnym poziomie.

Radna  Genowefa  Szpila  zwróciła  się  z  zapytaniem,  kiedy  pogram  zostanie  opracowany
ponieważ stowarzyszenia już mają wydatki ni nie mają z czego finansować.
Sekretarz GiM odpowiedział, że projekt programu jest gotowy i najbliższym czasie zostanie
przedłożony  radnym.  Dodał,  że  środki  z  budżetu  gminy  są  środkami  wspierającymi
działalność  stowarzyszeń  i  w  każdym  przypadku  stowarzyszenie  musi  ponosić  wydatki
również z własnych środków. 

Radny  Piotr  Bober  nawiązał  do  wniosku  Komisji  Infrastruktury  i  Ochrony  Środowiska
dotyczącego  wykonania  drogi  w  Gierałtowie  cytując  tytuł  uchwały  z  2004  r.  w  sprawie
zaciągnięcia  zobowiązania na  realizację  inwestycji  przebudowa dróg na terenie  Milikowa,
SSE, Wykrot i Gierałtowa. Następnie nawiązał do wniosku w sprawie wykonania oświetlenia
informując, że w ubiegłych latach było mówione o oświetlaniu ulic dojazdowych do miasta.
Sekretarz  GiM  poinformował,  że  po  przeanalizowaniu  wnioskowanych  zadań  zostało
wyliczone, że w przypadku drogi w Gierałtowie i drogi w Wykrotach potrzeba jest 600 tys. zł.
Gmina nie jest w stanie wygenerować własnych środków w takich kwotach i stąd propozycja
aby zawnioskować o środki  z  Unii  Europejskiej  w ramach programów strukturalnych.  W
chwili  obecnej  takie  działania  zostały podjęte.  Dlatego w ujęciu  budżetowym nie  należy
rozdrabniać poszczególnych zadań na pojedyncze.
Odnośnie spraw oświetleniowych – z  inicjatywy radnych na wspólnym posiedzeniu komisji
podjął działania celem pozyskania środków z Unii Europejskiej. 
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Radna Henryka Pilna zgłosiła wniosek o zwiększenie wydatków w dziale 900 rozdział 90015
oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 24.500 zł na wykonanie oświetlenia ul. B. Chrobrego,
ul.  Kaolinowa w Nowogrodźcu,  ul.  22  lipca  w Wykrotach,  w miarę  pozyskania  środków
wykonanie oświetlenia ul. Morelowa, Wiśniowa, Lipowa, Kwiatowa, Podleśna i ul. Młyńska
w Nowogrodźcu.
Przewodnicząca Rady przypomniała, że jest punkt „dyskusja” , a  wniosek zostanie przyjęty w
kolejnym punkcie  i zaproponowała kontynuacje dyskusji.

Radny  Robert  Relich  poruszył  sprawę  głosowania  wniosków.  Następnie  zwrócił  się  z
zapytaniem,  czy każdy wniosek  głosować  ponownie,  czy tylko  te  nieuwzględnione  przez
Burmistrza? Ponadto zaproponował zgłaszanie wniosków docelowych, które mają znaleźć się
w budżecie. 

W tym momencie Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach.

Po przerwie głos zabrał Radca Prawny informując, że zapis § 66 ust. 5 Statutu GiM czyni
możliwym jakiekolwiek grupowanie. 
Włączając  się  do  dyskusji  Burmistrz  odpowiedział  na  wniosek  radnej  H.  Pilnej.
Zaproponował  wpisanie  zdania  do  działu  (gdzie  jest  151.000  zł)  i  będzie  to  zadatek  na
przygotowanie spraw i jednoczesny wkład w momencie uzyskania dodatkowych środków na
oświetlenie. 

Radny Zbigniew Skwarek nie zgadza się z wnioskiem i akceptacją Burmistrza na poniesienie
wydatków w celu wykupienia terenów pod boisko w Nowogrodźcu. Uzasadniając, że obecne
boisko nie nadaje się do użytku i stwarza duże niebezpieczeństwo (przejście przez jezdnię
wzdłuż rzeki). Uważa, że powinna pozostać kwota na wykup gruntów pod boisko. 

Radna Genowefa Szpila  nawiązała  do wniosków o przeznaczenie  5.000 zł  na utrzymanie
chóru Harmonia.
Burmistrz  odpowiedział,  ze nie można traktować podmiotów różnie.  Każdy zespół  dostaje
3.000 zł.
Radna Henryka Pilna opowiedziała się za wnioskiem bo Rada również różnie postępuje i
przychyla  się  do  wniosków  Burmistrza.  Natomiast  chór  jest  niedoinwestowany  i  należy
popatrzeć się na to z innej strony. 
Burmistrz zgodził się na przeznaczenie 5.000 zł na utrzymanie chóru Harmonia. Następnie
odniósł  się  do  wypowiedzi  radnego  Zb.  Skwarka  i  proponuje  uwzględnienie  wniosku  w
sprawie wykupu gruntu pod boisko boczne. 

Radny Piotr Bober poinformował, że wnioskowaną drogę nie trzeba asfaltować.
Burmistrz odpowiedział, że dlatego środki są umieszczone w bieżącym utrzymaniu dróg i na
proponowanych drogach urząd chce to zrobić (kopań, niektóre ulice w Wykrotach).
Radny Zbigniew Skwarek zwrócił się z zapytaniem, czy drogi wnioskowane przez Komisję
Infrastruktury i Ochrony Środowiska będą wykonane w pierwszej kolejności?
Burmistrz odpowiedział twierdząco. 

Radna  Elżbieta  Kata  poprosiła  o  następujący  zapis  w  budżecie  na  2005  r.:  w  ramach
bieżącego utrzymania dróg wykonanie drogi w Wykrotach ul. Stawowa?
Burmistrz odpowiedział, że będzie naprawiona – korytowanie i podbudowa drogi. 

Radny Bogusław Nowak zwrócił się z zapytaniem, czy droga wnioskowana przez Komisję
Rewizyjną może być również wykonana w takiej formule?
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Burmistrz odpowiedział, że są prowadzone rozmowy dotyczące węzła Godzieszów i odbędzie
się kompleksowa przebudowa dróg związana z inwestycją pn. „Budowa autostrady”.

Radny Mariusz Zamorski stwierdził, że to samo słyszy od lat, a dróg jak nie było tak nie ma. 
Burmistrz zaproponował aby sprawdzić jakie środki zostały pozyskane na wykonanie dróg w
okresie 10 lat, gdzie zostały wykonane i w ilu kilometrach.

Radny Mariusz Zamorski nawiązał do podjętej uchwały w sprawie wodociągu w Gierałtowie i
modernizacji  oczyszczalni  w  Nowogrodźcu  oraz  pisma  Przewodniczącej  Rady  o
przedstawienie złożonych wniosków na dofinansowanie zadań.

Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem, czy jest możliwość przedstawienia Radzie
złożonych wniosków?
Sekretarz GiM odpowiedział twierdząco i wyszedł po dokumenty.

W czasie gdy Sekretarz GiM wyszedł po dokumenty radna Genowefa Szpila zgłosiła wniosek
aby w dziale 921 rozdział 92109 działalność statutowa GCKiS w pkt 3 pkt 11 dopisać: remont
dachu na budynku świetlicy w Gościszowie, wykonanie bramy wejściowej i wykonanie toalet.

Przewodnicząca  Rady  zwróciła  uwagę  na  nieobecność  Skarbnika  przy  tak  ważnej  sesji
podczas, której omawiany jest budżet na 2005 rok.
Burmistrz poinformował, że Skarbnik jest na urlopie. Dodał, że rozmowy są zaawansowane i
ostateczna  decyzja  jest  przygotowana  na  poniedziałek.  Jeżeli  do  tego  dojdzie  to  nastąpi
całkowite uporządkowanie spraw związanych z funkcjonowaniem referatu finansowego.

Sekretarz GiM  po przyniesieniu materiałów przystąpił do omawiania.
Na wstępie poinformował, że to nie jest czas i miejsce na prezentację wniosków. Nad tymi
wnioskami pracowało mnóstwo ludzi. Wnioski były składane 23 lipca 2004 r. i trzeba było się
zainteresować  tymi  wnioskami,  29  listopada  2004  r.  następne.  Uważa,  że  miejscem  na
merytoryczną dyskusję i przedstawienie wniosków jest posiedzenie komisji. Są to dokumenty
urzędowe i o godz. 15:00 takich dokumentów nie powinno się wynosić. Również zaapelował
aby posiedzenia komisji odbywały się w ciągu pracy Urzędu, w przeciwnym razie dokumenty
nie będą udostępniane. 
Następnie przedstawił  pokwitowania kart  przyjęcia poszczególnych wniosków w Urzędzie
Marszałkowskim. 
Karta przyjęcia wniosku, potwierdzenie przyjęcia wniosku  o dofinansowanie, priorytet nr 1
działanie nr 1- 2, tytuł „Poprawa środowiska oraz aktywizacja Gminy Nowogrodziec zgodna z
zasadami  zrównoważonego  rozwoju”.  Dodał,  że  specyfiką  działań  zapisu  i  wymogów
formalnych nie  zawsze  jest  wskazanie  wprost  zadań na  które  składa  się  wnioski.  Należy
zajrzeć  do  środka  aby  przekonać  się,  ze  jest  to  oczyszczalnia  ścieków  i  wodociąg  w
Gierałtowie.
Wnioski są adresowane do Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Pierwszy wniosek jest z 23 lipca
2004  r.  na  modernizację  oczyszczalni  ścieków  i  wodociąg  w  Gierałtowie.  Po  złożeniu,
wnioski zostały sprawdzone przez ekspertów. Między czasie 2 września 2004 r.  weszło w
życie rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury,  które  zamieszało  w procedurze  i  zawartości
wniosku złożonego wniosku w ten sposób: uznano, że pewne działania związane z metodą
realizacji  zadań „zaprojektuj  i  wybuduj” trzeba spełnić jeszcze pewne dodatkowe wymogi
formalne.  Tymi  wymogami  jest  zgoda  mieszkańców  na  przejście  przez  ich  teren  z
inwestycjami liniowymi (w tym przypadku wodociąg Gierałtów). Do dnia dzisiejszego toczy
się  spór  pomiędzy  Departamentem  Rozwoju  Regionalnego  Urzędu  Marszałkowskiego  a
Dyrektorem  Departamentu  Wdrażania  Programu  Rozwoju  Regionalnego  Ministerstwa
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Gospodarki  i  Pracy czy rozporządzenie z  2  września  2004 r.  ma zastosowanie wstecz  do
wniosków, które gminy złożyły w Polsce 23 lipca 2004 r. Do dnia dzisiejszego Ministerstwo
nie zajęło oficjalnego stanowiska. 
Kolejne wnioski z listy dotyczą budowy sali sportowej w Nowogrodźcu. Jest potwierdzenie
złożenia  wniosku  do  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  w  Warszawie  wraz  z
uzasadnieniem. Pani Minister podaje, że wniosek został ujęty i wprowadzony do Programu
Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego i jest na pozycji 34 w wykazie zadań
oczekujących  na  dofinansowanie  ze  środków  z  dopłat  do  stawek  w  grach  liczbowych
prowadzonych przez  Totalizator  Sportowy (pismo datowane jest  5  grudnia 2003 r.).  Cały
ubiegły rok gmina zabiegała o potwierdzenie tego faktu aby zawrzeć umowę na finansowanie
i móc ogłosić przetarg. W związku z tym, że nie otrzymała potwierdzenia to w roku 2004 nie
można było przystąpić do realizacji zadania. Wniosek został  ponowiony i  oczekuje się na
decyzje  z  Zarządu  Województwa  Dolnośląskiego  na  temat  realizacji  wniosków  i  czy  w
miesiącach styczeń – marzec zostanie zawarta umowa na dofinansowanie. 
Następne wnioski  były składane w listopadzie i  dotyczyły priorytetu nr 1 działania nr 1-5
„Rozwój  systemu  wodociągu,  budowa  wodociągu  w  Kierżnie  z  powiązaniem  Czernej.
Wniosek,  który był  przygotowywany wspólnie  z  Instytutem Zarządzania  i  Samorządności
został złożony w terminie i do dnia dzisiejszego panel ekspertów, który bada złożone wnioski
nie przesłał jakiekolwiek uwagi merytoryczne i formalne.
Kolejny wniosek  priorytet  nr  3  działanie  nr  3-1  „Rozwój  systemu wodociągu  –  budowa
wodociągu w Milikowie  i  Gościszowie.  Również  przygotowywany wspólnie  z  Instytutem
Zarządzania  i  Samorządności.  Było opracowywane studium wykonalności  i  podejmowane
uchwały Rady. 
Następny  wniosek  priorytet  nr  1  działanie  nr  1-5  „Informatyzacja  oraz  rozwój  usług
publicznych on – line przez Urząd Miejski w Nowogrodźcu”. Wniosek, który ma związek z
obowiązkami  jakie  zostały  nałożone  ustawami  na  gminy  w  zakresie  upubliczniania
działalności, dostępu w systemach internetowych do baz danych Urzędu - Biuletyn Informacji
Publicznej i możliwość powielania przez interesantów wzorów druków np. wzorów deklaracji
podatkowych. 

Radny Robert Relich poinformował o zasadności zadanego pytania związanego z wnioskami,
które zostały przygotowane w kontekście załącznika nr 5 do budżetu na 2005 r. dotyczącego
inwestycji na lata 2005 –2007 i  środków, które są do pozyskania na podstawie złożonych
wniosków. Dodał, że warto porozmawiać na etapie dyskusji w kontekście budżetu na 2005
rok.

Sekretarz GiM poinformował, że liczył na taką dyskusję na wspólnym posiedzeniu Komisji
Rady, z którego to nie zostały sformułowane żadne wnioski. Również stanowisko Burmistrza
odnośnie wniosków poszczególnych Komisji nie zostało w sposób merytoryczny odparte i nie
zostały wniesione zastrzeżenia. 

Radna Genowefa Szpila dodała, że Komisja Rewizyjna miała zaplanowaną 3 miesiące temu
kontrolę w zakresie pozyskiwanych środków z zewnątrz i wystąpiła z prośbą o przedstawienie
wniosków  i  do  dnia  dzisiejszego  nie  otrzymała.  I  może  to  było  podyktowane  tym,  że
Przewodnicząca Rady porosiła o przedstawienie wniosków na sesji.

Sekretarz GiM zaapelował w kwestii  dokonania ustaleń,  uregulowań dotyczących sposobu
przeprowadzania kontroli.

Radny Zbigniew Skwarek zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” zamknięciem dyskusji – 15.
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6. Głosowanie każdego wniosku osobno.

Przewodnicząca  Rady zwróciła  się  z  zapytaniem,  czy będziemy głosować każdy wniosek
Komisji osobno?
Radny Zbigniew Skwarek zaproponował głosowanie nad wnioskami,  które pojawiły się w
dyskusji.

Wniosek radnej Henryki Pilnej:  dział  900 rozdział  90015 oświetlenie ulic,  placów i  dróg
zwiększyć  o  24.500  zł  –  na  wykonanie  oświetlenia  ul.  B.  Chrobrego,  ul.  Kaolinowa  w
Nowogrodźcu;  ul.  22  lipca  w  Wykrotach;  w  miarę  pozyskania  środków  wykonanie
oświetlenia:  ul.  Morelowa,  ul.  Wiśniowa,  ul.  Lipowa,  ul.  Kwiatowa,  ul.  Podleśna.  Ul.
Młyńska w Nowogrodźcu.
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” wnioskiem – 15.

Wniosek: dział 921 rozdział 32109 domy i ośrodki kultury, świetlice ii kluby zwiększyć o
5.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie chóru „Harmonia” w Nowogrodźcu
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  15  radnych,  „za”  zamknięciem  dyskusji  –  13,
„wstrzymujących się” – 2.

Wniosek radnego Mariusza Zamorskiego: dział 754 rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna
zwiększyć o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie budowy remizy strażackiej w
Wykrotach.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  15  radnych,  „za”  zamknięciem  dyskusji  –  12,
„wstrzymujących się” – 3.

Wniosek radnej Elżbiety Katy: dokonanie zapisu w bieżącym utrzymaniu dróg: „wykonanie
drogi na „Kopaniu w Gierałtowie i ul. Stawowa w Wykrotach”.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  15  radnych,  „za”  zamknięciem  dyskusji  –  13,
„wstrzymujących się” – 2.

Wniosek radnego Zbigniewa Skwarka: o przywrócenie kwoty 20.000 zł na wykup gruntu pod
boisko boczne.
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” zamknięciem dyskusji – 11, „przeciw”  -
3, „wstrzymujących się” – 1.

Wniosek radnej Genowefy Szpili: dział 921 rozdział 92109 działalność statutowa GCKiS w
pkt 3 ppkt 11 dopisać: „remont dachu na budynku świetlicy w Gościszowie, wykonanie bramy
wejściowej, remont toalet”.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  15  radnych,  „za”  zamknięciem  dyskusji  –  13,
„wstrzymujących się” – 2.

Radny Mariusz Zamorski porosił o wyjaśnienie zapisu § 10 pkt „zaciągania zobowiązań w
wysokości do 500.000 zł w zakresie inwestycji ponad kwoty określone w budżecie”.
Burmistrz  poinformował,  że  jeżeli  będzie  moment  kiedy  potrzeba  kwotę  100.000  zł   –
200.000  zł  natychmiast  uzupełnić  to  wówczas  potrzeba  byłaby  przeprowadzenia  całej
procedury, a w wielu przypadkach może się to odbywać z dnia na dzień.
Dalej, radny Mariusz Zamorski zwrócił się z zapytaniem czy zapis § 10 pkt 2 nie wystarczy?
Sekretarz  GiM  dodał,  że  zapis  dotyczący  udzielenia  Burmistrzowi  upoważnienia  do
zaciągania kredytów dotyczy sytuacji takiej, kiedy następuje zachwianie przy dochodach.
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Radny  Mariusz  Zamorski  nawiązał  do  podobnej  sytuacji  z  ubiegłego  roku  (tylko  kwota
mniejsza o 300.000 zł) i Rada została postawiona przed faktem dokonanym gdzie wykonano
już drogi w Milikowie i w SSE w Wykrotach. Uważa, że zapis upoważnia Burmistrza do
dodania zadania inwestycyjnego dowolnego. 
Sekretarz  GiM  odpowiedział,  że  ten  punkt  nie  upoważnia  Burmistrza  do  zaciągania
zobowiązań na zupełnie nowe zadania nie ujęte w budżecie. I takiej sytuacji nie było - w
ubiegłym roku na cztery zadania drogowe, które kosztowały ponad 1.000.000 zł w budżecie
gminy było 46.000 zł i pyta kto wykona cztery zadania w takiej kwocie? I dzięki temu, że
Rada  zostawiła  upoważnienie  dla   Burmistrza  do  zaciągania  zobowiązań  na  realizowane
zadania w ramach budżetu do kwoty 300.000 zł było możliwe wykonanie dwóch zadań. 

Radny  Zbigniew  Skwarek  poinformował,  że  po  wprowadzeniu  wszystkich  złożonych
wnioskach budżet nie będzie się bilansował i należałoby znaleźć te środki.
Radna  Genowefa  Szpila  odpowiedział,  że  Komisje  proponowały o  zmniejszenie  kwoty z
promocji gminy, oczyszczania miast i wsi i utrzymaniu zieleni w miastach.

Przewodnicząca  Rady  poinformowała,  że  przed  podpisaniem  uchwały  budżetowej  zwoła
prezydium celem sprawdzenia dokonanych ustaleń.

Radny Robert Relich poprosił Burmistrza o ocenę projektu budżetu na 2005 rok.
Burmistrz poinformował, że jest to dość trudny budżet dlatego, że jesteśmy w bardzo dużym
zakresie  uzależnieni  od  decyzji  zewnętrznych.  Ponadto  po  raz  trzeci  zakładamy  pewne
dochody ze sprzedaży terenów obok specjalnej strefy ekonomicznej i ma nadzieję, że sprzedaż
obszaru  nastąpi.  Aktualnie  prowadzone  są  rozmowy  z  pięcioma  firmami,  które  są
zainteresowane inwestycjami.  Ze swojej  strony zrobi  wszystko aby zrealizować wszystkie
zadania. 
Radny Zbigniew Mitera zgłosił  wniosek o przeznaczenie kwoty na remont płyty boiska w
Zebrzydowej.

Radna Maria Wojciechowska nawiązała do wniosku radnego Zb. Mitery informując, że jeżeli
zostanie wykupiona działka pod boisko przy szkole w Nowej Wsi to boisko Sparty będzie
obciążone.

W tym momencie Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę.

Po przerwie radny Zbigniew Mitera wycofał swój wniosek w sprawie przeznaczenia kwoty na
remont płyty boiska w Zebrzydowej.

7. Głosowanie całej uchwały budżetowej.

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 15.

Ad. 8. Interpelacje i zapytania Radnych.

Radna Henryka Pilna złożyła  interpelację,  która stanowi  załącznik  nr  10 do niniejszego
protokołu.

Radna   Maria  Wojciechowska  zgłosiła  wniosek  o  oznakowanie  drogi  od  strony
Zebrzydowej i wojewódzkiej w Nowej Wsi ( w kierunku bloków) poprzez ustawienie znaku
ograniczającego tonaż do 3,5 ton.
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Radny Mariusz  Zamorski wnioskuje o odbudowę przewodów elektrycznych w związku z
nieczynnymi lampami w Zagajniku – do strony stacji PKP.

Radny  Zbigniew  Mitera w  związku  z  dwoma  lampami  świecącymi  na  siebie  zgłosił
zapytanie, czy jest możliwość przeniesienia lampy w głąb „koziej uliczki” w Zebrzydowej.

Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych zgłoszone na XXVI i XXVII Sesji
odczytał Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Zamorski.

Ad. 10. Wolne wnioski i informacje.

1) Przewodnicząca  Rady  zaproponowała  przegłosowanie  wniosków  pokontrolnych  z
przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu.

Wnioski odczytał Wiceprzewodniczący Mariusz Zamorski.

W tym momencie Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach.

Po przerwie głos zabrał Radca Prawny informując o tym, iż Statut  GiM wprowadza takie
zasady proceduralne,  które  czynią dzisiaj  niemożliwym zrealizowanie  programu w postaci
podjęcia uchwały w przedmiocie zawartym we wnioskach Komisji Rewizyjnej. Argumentuje
to treścią § 106 Statutu GiM.

W związku z  powyższym Przewodnicząca Rady odstąpiła od złożenia wniosków. Ponadto
poinformowała, że zgodnie ze Statutem sprawa zostanie wprowadzona pod obrady Komisji i
Sesji.

2) Przewodnicząca  Rady nawiązała  do  przedstawionej  informacja  ze  swojej  działalności
informując o nieprzekazanych protokołach z kontroli Komisji Rewizyjnej.

Burmistrz poinformował, że protokoły zostaną przekazane Komisji Rewizyjnej.

3) Przewodnicząca  Rady  złożyła  informację  o  nierozpoczętej  kontroli  przez  Komisję
Rewizyjna  w  związku  z  nieprzybyciem  Burmistrza  na  posiedzenie  i  brakiem
dokumentów.

Sekretarz GiM poinformował, że problem dotyczący trybu przeprowadzania kontroli musi być
rozwiązany. Uregulowaniu wymaga sposób prowadzenia kontroli. Kontrola to nie jest to samo
co posiedzenie Komisji, na które prosi się Burmistrza o przybycie. Kontrola polega na tym, że
na  mocy upoważnienia  podpisanego  przez  Przewodniczącego  Rady ze  wskazaniem  osób
uprawnionych  do  kontroli  i  przedmiotem  kontroli  –  Komisja  zgłasza  się  u  kierownika
jednostki kontrolowanej i wówczas dokonuje się ustaleń co do zakresu przygotowywanych i
przedstawionych dokumentów. 

Radny  Zbigniew  Skwarek  poinformował,  że  planowane  jest  posiedzenie  Komisji  ds.
Wspierania Idei Samorządowej z tematem „Funkcjonowanie Statutu GiM” co będzie dobrą
okazją do dyskusji.

Radna  Genowefa  Szpila  zwróciła  uwagę,  że  brak  jest  konkretnej  odpowiedzi  na  pytania
Przewodniczącej.
Sekretarz GiM odpowiedział, ze nie wie po co Burmistrz ma przyjść na posiedzenie Komisji.
Nie  widzi  takiej  potrzeby.  Wypowiedzi  Sekretarza  zmierzają  w  kierunku  dotknięcia  i
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rozwiązania problemu nie przeprowadzonej kontroli w tym zakresie o którym radna G. Szpila
- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej mówi. 
Radna Genowefa Szpila dodała, że Komisja Rewizyjna nie będzie planować dodatkowych
posiedzeń na kontrole, które były podjęte uchwałą Rady zeszłej kadencji ponieważ Komisja
spotykała się około 40 razy i ileś razy nikt nie przybył na posiedzenie Komisji.  W chwili
obecnej ma nowy plan pracy i będzie pracować zgodnie z planem pracy.
Radny Robert Relich powołał się na zapis § 97 pkt 1 Statutu GiM informując, że sytuacja jest
jasna.
Burmistrz poinformował, że zaczyna się od podjęcia planów pracy poszczególnych komisji,
gdzie  Komisja  Rewizyjna  ma  wpisaną  kontrolę  w  poszczególnych  miesiącach.  Rada
podejmując uchwałę zatwierdza plan pracy i jakiekolwiek zmiany w planie pracy powodują
podjęcie nowej uchwały przez Radę. Jeżeli jest planowana kontrola w miesiącu październiku
to Burmistrz otrzymuje upoważnienie podpisane przez Przewodniczącego Rady – przedmiotu
kontroli,  osób,  które będą kontrolowały i  czasu kontroli  (od kiedy i  do kiedy). Dodał,  że
wszystkie kontrole przeprowadzane w Urzędzie odbywają się w ten sposób. To pozwoli mu
na przygotowanie pracowników i  materiałów do przeprowadzenia kontroli.  Jeżeli  otrzyma
program  posiedzenia Komisji to może iść, ale nie musi.
Radna Genowefa Szpila przedstawiła sytuację jaka miała miejsce podczas posiedzeń Komisji
Rewizyjnej.  Kontrola  rozpoczęła  się  i  na  kolejnych  kilkanaście  posiedzeń  Komisja  nie
otrzymywała żadnych materiałów (co jest zaprotokołowane). Następnie przyszedł Sekretarz i
poprosił o nie prowadzenie kontroli ponieważ jest kontrola z zewnątrz z NIK-u i Komisja na
prośbę  Sekretarza  zaprzestała  kontroli.  Po  zakończeniu  kontroli  NIK Komisja  Rewizyjna
powróciła do kontroli i w dalszym ciągu nie udostępniano materiałów. Komisja po trzy razy
się spotykała aby otrzymać jeden dokument celem prowadzenia kontroli. Następnie 4 lipca
2004 r.  Komisja  przedłożyła Burmistrzowi  protokół  z  kontroli  i  do dnia  dzisiejszego nie
otrzymała. 
Burmistrz poinformował, ze prawo jest po jego stronie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
musi przeprowadzać kontrole zgodnie z przepisami prawa. Nie może być tego co jest do tej
pory i nie będzie. 

4) Odczytanie  postanowień  Prokuratury  Rejonowej  w  Bolesławcu  w  sprawie  powołania
biegłego sądowego i zawieszeniu śledztwa w sprawie niegospodarności Zarządu Termoel
i Zarządu GiM Nowogrodziec.

5) Mieszkaniec  Nowogrodźca  Wiktor  Pilny zwrócił  uwagę na  zły stan  przepompowni  w
Nowogrodźcu.

6) Radna  Genowefa  Szpila  przypomniała  Radzie  i  gościom  zaproszonym,  że  finanse
publiczne są jawne i każdy mieszkaniec ma prawo przyjść do Urzędu i o nie pytać, a nie
tylko Komisja Rewizyjna do prowadzonej kontroli. 

Ad. 11.  Przewodnicząca Rady Miejskiej  Anna Rosa stwierdziła,  że porządek obrad został
wyczerpany i o godzinie 20:00 zamknęła XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
 
        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

       Jolanta Janeczko                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

         podinspektor                                                                    Anna Rosa
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