
Protokół nr XXX/05
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytej w dniach 30 marca i 04 kwietnia 2005 r. w sali konferencyjnej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Przewodnicząca Rady Miejskiej  Anna Rosa o godzinie  16:00 otworzyła sesję i  po
powitaniu radnych, sołtysów i gości zaproszonych oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności
aktualnie  w  obradach  uczestniczy  13  radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady
wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Spóźnieni radni: Małgorzata Braszko i Bogusław Nowak (godz. 15:00).

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 XXIX Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie między
sesyjnym.

5. Informacja Burmistrza Nowogrodźca z działalności w okresie między sesyjnym oraz
wykonania uchwał Rady.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
1) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec,
2) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomości

( na kwotę 350 000 zł),
3) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomości

( na kwotę 229 435 zł), 
4) w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego

terenów pod modernizację kolei w obrębie wsi: Zebrzydowa, Nowa Wieś, Czerna i
Kierżno,

5) w sprawie przyjęcia darowizny,
6) w sprawie darowizny zabudowanej nieruchomości.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.

Jednocześnie  zwróciła  się  z  pytaniem,  czy  ktoś  spośród  radnych  chciałby  wystąpić  z
wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku obrad.

Głos zabrał Sekretarz GiM Józef Kata.
23 marca br. Urząd otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego zalecenia dotyczące uzupełnienia
wniosku  na  oczyszczalnie  ścieków  i  na  budowę  wodociągu  w  Gierałtowie.  Wszystkie
konsultacje i działania zmierzały w tym kierunku aby w określonych planach w terminie do
dnia  6  kwietnia  uzupełnić  wnioski.  Uzupełnienie  dotyczy  stanowiska  Ministerstwa



Gospodarki  do  problemów,  które  pojawiły  się  w  trakcie  oceny  wniosku  w  związku  z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Zachodzi taka sytuacja, że najprawdopodobniej po
dzisiejszych konsultacjach w Urzędzie Marszałkowskim będzie potrzeba zwołania sesji Rady
Miejskiej w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, który w wydatkach na
rok 2004 przewidywał poniesienie pewnych wydatków. Na dzień dzisiejszy jest przygotowany
projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  nr  XXVII/225/04  Rady  Miejskiej  w
Nowogrodźcu  z  dnia  26  listopada  2004  r.  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniego  Planu
Inwestycyjnego dla Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Przewodnicząca  Rady zaproponowała  wprowadzenie  projektu  uchwały w  sprawie  zmiany
Uchwały nr XXVII/225/04 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 26 listopada 2004 r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy i Miasta Nowogrodziec i
ogłoszenie przerwy w obradach Sesji.

Radny Robert Relich zaproponował, aby w pkt 6 ppkt 7 przyjąć treść następującego zapisu:
„w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/225/04 Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu z dnia 26
listopada 2004 r.  w sprawie uchwalenia  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy i
Miasta Nowogrodziec” i po ppkt 6 zrobić przerwę obrad sesji wyznaczając termin w dniu
dzisiejszym.

Przybycie na obrady spóźnionych radnych M. Braszko i B. Nowaka.

W tym momencie Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 – minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji
projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  nr  XXVII/225/04  Rady  Miejskiej  w
Nowogrodźcu  z  dnia  26  listopada  2004  r.  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniego  Planu
Inwestycyjnego dla Gminy i Miasta Nowogrodziec – w miejsce pkt 6 ppkt 7).
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” wnioskiem – 15.

Dalej  Przewodnicząca  Rady  zgłosiła  wniosek  o  dokonanie  przesunięć  w  bloku  uchwał:
projekt uchwały ppkt1) przenieść w ppkt 6).
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” wnioskiem – 15.
Jednocześnie odczytała kolejność pkt 6 po wprowadzonych zmianach, który przedstawia się
następująco:

1) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomości
( na kwotę 350 000 zł),

2) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomości
( na kwotę 229 435 zł), 

3) w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
terenów pod modernizację kolei w obrębie wsi: Zebrzydowa, Nowa Wieś, Czerna i
Kierżno,

4) w sprawie przyjęcia darowizny,
5) w sprawie darowizny zabudowanej nieruchomości,
6) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec,
7) w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/225/04 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z

dnia  26  listopada  2004  r.  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniego  Planu
Inwestycyjnego dla Gminy i Miasta Nowogrodziec.

W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  15  radnych,  „za”  przyjęciem  porządku  po
wprowadzonych zmianach – 15.

2



Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o przyjęcie protokołu na następnej Sesji w związku z
krótkim 
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” wnioskiem – 14, „wstrzymujących się”
– 1.

Ad.  4. Przewodnicząca  Rady  przedłożyła  Radzie  informację  o  działaniach  podjętych  w
okresie międzysesyjnym.
Otrzymała  prośbę  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  -  Apel  Radnych  Powiatu
Bolesławieckiego w sprawie akcesji do Spółki Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., który
przekaże Komisjom Rady w celu zapoznania się z apelem.

Ad. 5. Burmistrz przedłożył Radzie informację nt. swojej działalności z uwzględnieniem prac
nad  wdrażaniem  Strategii  Rozwoju  Gminy  i  Miasta  Nowogrodziec  w  okresie
międzysesyjnym.
1. Rozdzielenie interpelacji, wniosków i uchwał do dalszej realizacji.
2. Prowadzenie spraw związanych z uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie.
3. Sprawa związana z wnioskami o stypendia.
4. Nabór  na  stanowisko  Z-cy  Burmistrza  –  złożono  9  ofert,  po  wnikliwej  analizie  i

przeprowadzeniu rozmów jedna z osób zostanie przyjęta.
5. Prowadzone były rozmowy z inwestorem strategicznym z firmą AGG z udziałem Prezesa

Spółdzielni  Mieszkaniowej  im.  „750-lecia”.  Firma  złożyła  list  intencyjny  dotyczący
uzdrowienia sytuacji w Spółce „Termoel”, który zostanie przedłożony Radzie.

Ponadto brak zabezpieczenia kwot spowoduje,  że Bank Leasingowy cofnie  się  w umowie
leasingowej do wcześniejszego stanu,  a Zakład Gazowniczy nie otrzymując odpowiednich
pieniędzy wstrzyma dostawę gazu. I to już nie jest sprawa tylko i wyłącznie Burmistrza. 
Jest  zaawansowanie w rozmowach dotyczących przekształceń w Spółce i  myśli,  ze z tego
urodzi się taka decyzja, takie działanie, które pozwoli na normalne funkcjonowanie Spółki
„Termoel” w przyszłości.
6. Odbyte zostały rozmowy z firmą BDN oraz spotkania z kolejnymi inwestorami. 

Ad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

6/1
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomości  ( na kwotę
350 000 zł),

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

Radny Zbigniew Skwarek zwrócił się z zapytaniem, dlaczego kwota zadłużenia jest tak duża
skoro aneks mówi o wydłużeniu spłat leasingowych tylko na 5 miesięcy?
Sekretarz  odpowiedział,  że  jest  to  jeden  z  warunków  jaki  postawił  Bank  Leasingowy w
warunkowym aneksie do umowy leasingowej i odczytał zapis § 2.
Radny Zbigniew Skwarek zwrócił się z kolejnym pytaniem, jakie będą warunki postawione
przez bank gdy wydłużenie spłaty będzie na kilka lat, co jest planowane?
Burmistrz poinformował, że ta propozycja dotyczy takiej sytuacji gdyby zostały wykupione w
całości i przechodzi się na kredyt komercyjny w innym banku. 
Dodał, że wydłużenie spłaty rat pozwoli na uregulowanie wszystkich pozostałych zaległości. 
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Radna  Henryka  Pilna  przedstawiła  swoje  obawy  co  do  przedkładanych  argumentów.
Analizując  aneks  nr  3  zauważyła,  że  odnośnie  kotłowni  przy ul.  1  Maja  – na  kwoty rat
ustalone w aneksie nr 2 to były kwoty (XI – XII 2004 r. i I – II – III – IV 2005 r.)  7.447 euro,
więc zmieniono od stycznia do kwietnia 2005 r. w taki sposób, że w porównaniu do aneksu nr
2 zmniejszono w czterech miesiącach (I –IV) raty o wartość 15.223 euro. W sezonie od maja
do października raty są ustalone na poziomie 1.830 euro ale już od miesiąca listopada jest
8.078 euro, a było 4.576 euro. Różnice zdjęte od stycznia do kwietnia są doliczone również do
miesięcy  zimowych,  a  reszta  jest  troszeczkę  wydłużona  (wzrastają  odsetki).  Odnośnie
kotłowni przy ul. Asnyka – ustalone kwoty na sezon zimowy były w wysokości 9.412 euro
więc do grudnia zostawiono, a od stycznia – kwietnia zmniejszono raty o kwotę 19.020 euro i
z tych poprzednich kwot podwyższone raty od listopada dalej do 10.724 euro i również te raty
podwyższono i wydłużono okres kredytowania i za tym idą również odsetki.
Jeżeli  gmina nie mogła spłacać w sezonie zimowym na kotłowni 1 Maja po 7.447 euro to
będzie  mogła po 8.078 euro,  jeżeli  nie  mogła spłacać po 9.412 euro to będzie  mogła po
10.724 euro. 

Sekretarz  GiM poinformował,  że  cały proces  związany z  zabezpieczeniem wierzytelności
łączy  się  z  procesem  związanym z  naprawą  sytuacji  w  Spółce.  Założenie  jest  takie,  że
podmiot zewnętrzny, który składa ofertę i chce wejść do Spółki w pierwszej fazie ma wnieść
kapitał  finansowy w postaci  żywej gotówki w celu uregulowania bieżących zaległości.  W
drugim etapie jest wykupienie umów leasingowych. 
Sytuacja spłaty podwyższonych rat może w ogóle nie wystąpić jeżeli zostanie zrealizowany
cały proces reorganizacji (wprowadzenie inwestora zewnętrznego, wykupu rat leasingowych i
ustalenia nowych zasad spłaty kredytu zaciągniętego na wykup urządzeń). 

Radny Piotr Bober zwrócił się z zapytaniem, czy Spółdzielnia Mieszkaniowa zgadza się na
przedłużenie spłaty rat? Ponadto wspomniał o inwestorze strategicznym, któremu wystarczą
obecne zabezpieczenia. 
Sekretarz  GiM  odpowiedział,  że  podczas  spotkań  z  przedstawicielami  Spółdzielni,
Spółdzielnia  wyartykułowała  przede  wszystkim  jakie  będą  warunki  zaproponowane  na
sprzedaż dla niej ciepła. 
Inwestorzy strategiczni wstępne rozmowy z bankami, które chcą udzielić kredytu na wykup
leasingu  przeprowadzili.  Będzie  to  przedmiotem  uszczegółowienia  ale  przy  ocenie
całościowej wszystkich zmian. Może się okazać, że poprzednio ustanowione zabezpieczenia
na które Rada wyraziła zgodę wystarczą. 

Radny Piotr Bober zwrócił się z następnym zapytaniem, czy dłużnicy nie występują do gminy
o zapłatę roszczeń?
Sekretarz GiM odpowiedział, że w stosunku do gminy nikt nie wystąpił. 

Radna Małgorzata Braszko poinformowała, że od dwóch lat wspomagamy firmę „Termoel”,
Burmistrz zabiega o to aby sytuacja się wyjaśniła, aby była dostawa ciepła. Pyta się, gdzie są
przedstawiciele mniejszościowego udziałowca? W jakim stopniu oni przyczynili się do tego
by chociaż częściowo uzdrowić sytuację spółki?
Burmistrz odpowiedział, że dlatego muszą nastąpić zmiany. 

Radna Henryka Pilna zwróciła się z zapytaniem, w jaki sposób zostały wycenione działki
wymienione w projekcie uchwały?
Burmistrz odpowiedział, że w sprawie wyceny Bank Leasingowy dał swojego rzeczoznawcę i
zdaje sobie sprawę, ze grunty zostały wycenione z korzyścią dla banku. Mając na uwadze, że
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tu  nie  trzeba  wnieść  gotówki  i  to,  że  gmina  chce  uzdrowić  sytuację  spółki  i  wykupić
urządzenia z banku to w efekcie spowoduje zniesienie tej spłaty.
Dalej radna Henryka Pilna zadała pytanie, jaka jest szansa spieniężenia majątku gminy aby
podreperować budżet gminy? 
Sekretarz  GiM  odpowiedział,  że  nie  jest  to  pierwsze  zabezpieczanie  przez  gminę
wierzytelności  i  zabezpieczenia  kredytu.  W  latach  poprzednich  gmina  udzielała  takich
zabezpieczeń np. na obiekt WDK Czerna, GCKiS Nowogrodziec. 

Radny Mariusz Zamorski poinformował, że uzdrawianie sytuacji w Spółce trwa od 1,5 roku i
za każdym razem radni muszą podjąć uchwały, a uzdrowienia nie widać. Ciężkich decyzji
wymaga się od radnych.
Twierdzi, że Spółka powinna być już dawno postawiona w stan upadłości. 
Burmistrz odpowiedział, że są działy w gminie, które są płacone z podatków. Sprawa Spółki
„Termoel” dotyczy określonej liczby ludzi, którzy są w takiej a nie w innej sytuacji bo z tej
Spółki  otrzymują  ciepło  i  trzeba  to  ciepło  dostarczyć.  Natomiast  utrzymanie  oświaty (do
której  dopłacane  są  ogromne  pieniądze)  też  nie  wszystkich  dotyczy.  To  jest  całościowa
gospodarka gminy. 
Ponadto poinformował, że od początku nie było zgody na sprywatyzowanie ciepła w gminie.
Najprościej byłoby sprzedać, ale jak się do tego odniosą mieszkańcy.
Głównym celem obecnych działań jest  wyprowadzenie spółki  na prostą  jak najmniejszym
kosztem. 

Radna Genowefa Szpila zaproponowała wysłuchanie Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej im.
„750  –  lecia”   jako  głosu  doradczego  odnośnie  wspierania  Spółki  oraz  zwróciła  się  z
zapytaniem, czy prowadzone były rozmowy z firmą z Jeleniej Góry, która  modernizowała
kotłownie Spółdzielni Mieszkaniowej „INCO”?
Burmistrz odpowiedział, że rozmowy były prowadzone z wieloma firmami, prawdopodobnie i
z firmą z Jeleniej Góry. 
Głos  zabrał  Prezes  Spółdzielni  Mieszkaniowej  im.  „750  –  lecia”  Ryszard  Jaworski
poinformował, że umowa jest zawarta na czas nieokreślony z tym, że spółdzielnia nie może
rozwiązać  umowy  przed  upływem  72  miesięcy  od  momentu  zawarcia  umowy  tj.  od
05.09.2001 r. 
Radna Genowefa Szpila poinformowała, że rozmawiała z dyrektorem firmy z Jeleniej Góry i
jest chętny ogrzewać budynki za dużo niższą cenę. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 2, „przeciw” – 9,
„wstrzymujących się” – 4.

6/2 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomości  ( na
kwotę 229 435 zł), 
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 3, „przeciw” – 9,
„wstrzymujących się” – 3.

Głos zabrał Burmistrz.
Oświadczył,  że  od  chwili  obecnej  nie  bierze  na  siebie  żadnej  odpowiedzialności  za
dostarczanie ciepła do zasobów mieszkaniowych. Prawdopodobnie od jutra gazu nie będzie  i
Wysoka Rada wytłumaczy to mieszkańcom. 

6/3
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Uchwała nr XXX/252/05
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie  uchwalenia  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów pod
modernizację kolei w obrębie wsi: Zebrzydowa, Nowa Wieś, Czerna i Kierżno.

Przewodnicząca  Rady  otworzyła  dyskusję  i  zaproponowała  o  nieodczytywanie  uchwały
szczegółowo.

Radny  Robert  Relich  zgłosił  wniosek  o  odczytanie  tytułu  uchwały  i  przystąpienie  do
głosowania. 
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” wnioskiem – 14, „wstrzymujących się”
– 1. 

Radna Henryka Pilna zwróciła uwagę na zapis § 17 pkt 2 i zwróciła się z zapytaniem, kto
będzie ponosił koszty 
Burmistrz odpowiedział, że inwestor. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

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

6/4
Uchwała nr XXX/253/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia darowizny.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

Radny Ludwik Gałak poprosił o przedstawienie kosztów wyceny działki.
Sekretarz GiM odpowiedział,  że jest to darowizna, czyli pozostają tylko koszty obsługi w
postaci aktu notarialnego.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

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

6/5
Uchwała nr XXX/254/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie darowizny zabudowanej nieruchomości.

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

6/6
Uchwała nr XXX/255/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 04 kwietnia 2005 r.
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w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

Sekretarz GiM poinformował, że znowelizowana ustawa o systemie oświaty oraz o podatku
dochodowym od osób fizycznych wprowadziła art. 90 b, który mówi, że uczniom przysługuje
pomoc  materialna.  I  ustawodawca  opisał  sposób  uchwalania  regulaminu  i  jakie  warunki
należy spełnić aby otrzymać te świadczenia. 
W ustawie wprowadzającej zmiany przytoczone są dane odnośnie kwot z innych ustaw. Jeżeli
chodzi  o  dochód  na  osobę  w  rodzinie  posługuje  się  ustawą  o  pomocy  społecznej  i  te
świadczenia przysługują jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł. Kolejną ustawą
jest ustawa o świadczeniach rodzinnych i w art. 6 ust. 2 pkt 2 mówi się, że kwotę świadczeń
stosuje się pomniejszoną o 20%. I tak określone ramy i złożone wnioski przez mieszkańców
(770 szt.) pozwoliły na wstępne oszacowanie tego „zjawiska”. Bo jest to zjawisko, które z
nowym rokiem (po uchwalonym budżecie) zostaje wprowadzone do zadań własnych gminy
na które państwo jedynie przeznacza dofinansowanie w formie dotacji. I wszystkie gminy do
ostatniego momentu zwlekały z ustaleniem zasad, które będą podjęte w celu umożliwienia
realizacji ustawy i wypłaty świadczeń.
Od  wczoraj  próbuje  się  dowiedzieć  jak  Minister  Finansów  rozdzielił  środki  finansowe
przeznaczone na powyższy cel w budżecie państwa na poszczególne gminy i dzisiaj o godz.
15:30 udało się doinformować jaką kwotę oszacował Minister Finansów z przeznaczeniem na
świadczenia  w  Gminie  Nowogrodziec.  Kwota,  która  została  podana  telefonicznie  wynosi
119.014  zł.  Biorąc  pod  uwagę  kryteria  świadczenia  w  Gminie  Nowogrodziec  wynoszą
206.976 zł, czyli na I półrocze jest niedoszacowanie. 
W związku z powyższym jest obraz i skala potrzebnych środków finansowych potrzebnych na
realizację  świadczeń.  Wszystkie  sprawy  jakie  zostały  wpisane  do  projektu  uchwały
sprowadzają się do uporządkowania i do stworzenia pewnego systemu w gminie. 
Następnie dokonał omówienia dwóch wariantów dotyczących dochodu na członka rodziny.
Na  zakończenie  dodał,  że  zastanawia  się  czy  podejmować  uchwałę  w  dniu  dzisiejszym.
Sprawa  wymaga  jeszcze  głębokiej  analizy  i  może  polegać  na  tym,  że  ulegnie  zmianie
algorytm czyli sposób obliczania wysokości świadczenia. 

Radna  Maria  Wojciechowska  zwróciła  się  z  zapytaniem,  czy  nastąpiła  już  weryfikacja
wniosków i kto to robi?
Burmistrz odpowiedział pytająco, dlaczego dano to do Urzędu, a nie do Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej? Ośrodek może przeprowadzać wywiady i kontrolować, a Urząd
nie może. 

Radny Zbigniew Skwarek zwrócił się z zapytaniem odnośnie algorytmu, czy został narzucony
odgórnie czy przez gminę?
Sekretarz GiM odpowiedział,  że algorytm w projekcie uchwały nie jest  narzucony, jest  to
przymiarka robiona jakiś czas temu i może podlegać modyfikacjom.

Radny  Robert  Relich  poinformował,  że  Rada  podejmując  uchwałę  w  sprawie  udzielania
pomocy materialnej  powinna  równolegle  wskazać  źródło  pokrycia  w dochodach.  Ponadto
zadał  pytanie,  czy coś się stanie  jeżeli  uchwała nie zostanie podjęta w terminie do końca
marca br.?
Sekretarz GiM odpowiedział, że jest to podobna sytuacja, która miała miejsce kilka lat temu
w sprawach oświatowych gdzie gminy zostały zmuszone do zaciągnięcia kredytu do realizacji
pewnych świadczeń. Jest to prawo, które gmina musi zrealizować i pod koniec roku należy
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brać pod uwagę kwestie związaną z przesunięciami budżetowymi. Może być taka sytuacja, że
będzie rozważane, czy gmina jest w stanie zrealizować udział własny wypłaty świadczeń, czy
może inne znajdą się rozwiązania prawne. Być może Minister Finansów po protestach, które
nastąpią zweryfikuje algorytm i przydzieli dodatkowe środki z przeznaczeniem na gminy. Tak
naprawdę to Ministerstwo nie zna skali  zjawiska, to dopiero teraz w wyniku sprawdzenia
wszystkich wniosków, oszacowania i stworzenia regulaminów okaże się ile pieniędzy na ten
cel zostanie przeznaczonych i jakie będą proporcje środków z budżetu państwa, a jakie będą
proporcje środków z budżetów samorządów. 

Radna  Maria  Wojciechowska  zwróciła  uwagę na  brak  paragrafu  o  formie  przekazywania
środków.
Sekretarz GiM odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma wiedzy jaki jest procent osób -
wnioskodawców posiadających rachunki bankowe. Mówi się o świadczeniu realizowanym w
formie pieniężnej z przeznaczeniem na cele wymienione w regulaminie. 

Radny Robert Relich zwrócił się z zapytaniem do Radcy Prawnego, czy „wielodzietność” jest
definicją lokalną, czy jest to definicja ustawowa?
Radca  Prawny  Konstanty  Szczepanik  odpowiedział,  że  Rada  może  podjąć  uchwałę  w
przedmiocie zasad przyznawania pomocy. 

Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o przerwę do 04 kwietnia do godz. 16:00. Ponadto
poinformowała,  że wspólne posiedzenie Komisji  Rady Miejskiej  odbędzie  się 04 kwietnia
2005 r. o godz. 15:00.
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” wnioskiem – 15.
Zakończenie I części obrad: godz. 18:00.

II część obrad – 04 kwietnia 2005 r. 

Przewodnicząca wznowiła obrady po przerwie (godz. 16:30).
Jednocześnie porosiła radnych, gości zaproszonych o powstanie aby chwilą ciszy i modlitwą
uczcić śmierć Papieża Jana Pawła II.

Następnie  przypomniała,  że  rada  jest  w  trakcie  dyskusji  projektu  uchwały  w  sprawie
regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Radna Maria Wojciechowska zaproponowała zmianę § 3 projektu uchwały o przedstawiony
na wspólnym posiedzeniu Komisji na II wariant określający wysokość stypendium i sposobu
ustalenia wielkości tj. przyjmując 80% kwoty i rozpatrując dochód w rodzinie jak wskazane
jest w II wariancie. Jednocześnie proponuje uzupełnienie § 6: „1) świadczenia pieniężnego, 2)
pomocy  rzeczowej  o  charakterze  edukacyjnym  w  tym  w  szczególności  całkowite  lub
częściowe pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub zakupu podręczników, 3) całkowite
lub częściowe pokrycie kosztów pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.”
Ponadto wnioskuje o wykreślenie § 16.

Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem, co jest przyczyną propozycji wykreślenia §
16?
Sekretarz GiM odpowiedział,  że po analizie stwierdzono, że nie ma podstawy prawnej do
takiego zapisu.

8



Radny  Ludwik  Gałka  zwrócił  się  z  zapytaniem  dotyczącym  przeznaczenia  przyznanych
środków na  inne  cele  niż  są  zapisane  w regulaminie,  czy gmina  będzie  miała  wpływ na
przymuszenie odpowiedniego wykorzystania środków?
Sekretarz GiM odpowiedział, że nie żadnej gwarancji ponieważ gmina wchodzi w realizację
świadczeń.  W ustawie nadrzędnej  jest  powiedziane,  że  organ wydaje decyzję o zwrocie  i
może  odstąpić  od  egzekwowania,  stąd  trudno  zrealizować  kwestie  kontrolna  sposobu
wydatkowania środków finansowych.

Przewodnicząca  Rady  zaproponowała  przegłosowanie  wniosku  radnej  Marii
Wojciechowskiej.
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” wnioskiem – 14, „wstrzymujących się”
– 1.

Radny Mariusz Zamorski nawiązał do zapisu § 57 ust. 3 Statutu GiM, który brzmi: „Projekt
uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem wskazującym potrzebę
podjęcia  uchwały  i  określającym  skutki  finansowe  jej  realizacji,  jeśli  takie  wywołuje”.
Stwierdził,  że  Rada ma  uzasadnienie  do uchwały,  ale  brak jest  skutków finansowych. W
związku z powyższym zwrócił się do Burmistrza, gdzie widzi środki na sfinansowanie tego
zadania?
Burmistrz poinformował, że jeżeli to gmina występowałaby z inicjatywą to ona uzasadnia i
przedstawia. Natomiast powyższe zadanie zostało narzucone gminie. 
Dodał,  że  w  miesiącu  czerwcu  przedłoży Radzie  sposób  zabezpieczenia  kwoty  na  pełne
wypłaty.

Radna  Genowefa  Szpila  zgłosiła  wniosek  aby  dokonywać  mniej  umorzeń  celem
zaoszczędzenia na wypłatę świadczeń. 

Radna Elżbieta Kata zwróciła się z zapytaniem odnośnie „pozyskiwania środków”, szkoły
mają kwoty na stypendia w formie nagród dla uczniów zdolnych i czy te kwoty pozostaną i
nie będą ruszone?
Burmistrz odpowiedział, że  jest to oddzielny temat.

Radny Zbigniew Skwarek zwrócił uwagę na złe sformułowanie zapisu § 3 pkt 3 ppkt 4).
Sekretarz  GiM  odpowiedział,  że  chodzi  o  dostarczenie  zaświadczenia  z  punktu
konsultacyjnego ds. uzależnień, jaki funkcjonuje np. w Nowogrodźcu. I zaproponował aby po
słowach:  „terapii odwykowej lub” dopisać: „terapii w”.
Przewodnicząca Rady zaproponowała przegłosowanie poprawki w § 3 pkt 3 ppkt 4).
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  15  radnych,  „za”  wniesieniem  poprawki  –  14,
„wstrzymujących się” – 1.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

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

6/7
Uchwała nr XXX/256/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 04 kwietnia 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr  XXVII/225/04 Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu z  dnia  26
listopada 2004 r.  w sprawie uchwalenia  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy i
Miasta Nowogrodziec.
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Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

W związku  ze złą  numeracją  paragrafów Przewodnicząca  Rady zgłosiła  zmianę,  zamiast:
„§4.” ma być: „§ 3.”.
Następnie przedstawiła proponowane zmiany w załączniku do niniejszej uchwały.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  15  radnych,  „za”  proponowanymi  zmianami  –  13,
„wstrzymujących się” – 2.

Radny Robert Relich odniósł się do zapisów sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r. w
załączniku nr 5 gdzie kwota (poniesione nakłady) jest wydatkowana. 
Sekretarz  GiM poinformował,  że  takie  rozbieżności  są,  ale  należy popatrzeć  na  to  w ten
sposób,  że  na  kwotę  tych  środków  składają  się  tzw.  koszty  kwalifikowane  i  koszty
niekwalifikowane. Jeżeli zostanie porównany wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego
z  Wieloletnim  Planem  Inwestycyjnym to  nie  było  planowanych  do  poniesienia  kosztów.
Natomiast Gmina faktycznie poniosła te koszty. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

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

Ad. 7. Interpelacje i zapytania Radnych.

Radny  Robert  Relich złożył  na  piśmie  wniosek  do  Rady,  stanowiący  załącznik  nr  4  do
niniejszego  protokołu,  odnośnie  pozytywnego  zaopiniowania  wniosku  skierowanego  do
Burmistrza w sprawie wydatków związanych ze Świętem Kresowym.

Ad.  8. Przewodnicząca  Rady  poinformowała,  że  odpowiedzi  na  interpelacje  i  zapytania
radnych zostaną odczytane na następnej Sesji.

Ad. 9. Sprawy różne.

Sekretarz  GiM zgłosił  wniosek  o  rozpatrzenie  wniosku  dotyczącego  wyrażenia  opinii  w
sprawie  dofinansowania  zakupu  sztandaru  dla  OSP  Gościszów  i  Szkoły  Podstawowej  w
Gierałtowie. 
Radna  Genowefa  Szpila poinformowała,  że  wniosek  o  ufundowanie  sztandaru  dla  OSP
Gościszów został złożony na Komisji Rewizyjnej i został pozytywnie zaopiniowany. Ponadto
Komisja  ds.  Wspierania  Idei  Samorządowej  również  zaopiniowała  wniosek.  Powyższego
wniosku  nie  otrzymały  pozostałe  Komisje  Rady  i  proponuje  o  skierowanie  wniosku  na
Komisje. 
Radna  Małgorzata  Braszko zaproponowała  zorganizowanie  spotkania  z  przedstawicielami
Banku Leasingowego, Zakładu Gazowniczego, pozostałych wierzycieli, prezesów Spółdzielni
Mieszkaniowej w sprawie określenia dalszego funkcjonowania Spółki „Termoel”.
Burmistrz poinformował, że sprawa jest na etapie podpisania listu intencyjnego, który w dniu
jutrzejszym powinien być gotowy i zostanie przedłożony Radzie. List jest obiecujący co do
sposobu  rozwiązania  problemu  Spółki  „Termoel”.  Nowy  partner  proponuje  wejście  z
kwotami celem uzupełnienia należności bieżących i zaległości.
Uważa, że w chwili obecnej zwołanie proponowanego spotkania nie da efektu. 

Ad. 10.  Przewodnicząca Rady Miejskiej  Anna Rosa stwierdziła,  że porządek obrad został
wyczerpany i o godzinie 17:15 zamknęła XXX Sesję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
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        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

       Jolanta Janeczko                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

         podinspektor                                                                    Anna Rosa
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