
Protokół nr XXXI/05
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytej w dniu 19 kwietnia 2005 r. w sali konferencyjnej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa o godzinie 14:05 otworzyła sesję i po powitaniu
radnych, sołtysów i gości zaproszonych oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w
obradach uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecny radny Robert Relich.

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 i XXX Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

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

5. Sprawozdanie Burmistrza Nowogrodźca z  działalności  z  uwzględnieniem prac nad
wdrażaniem Strategii  Rozwoju  Gminy Nowogrodziec  w okresie  między sesyjnym
oraz wykonania uchwał Rady.

6. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniego  Planu
Inwestycyjnego.

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

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

Ad.  3. Protokół  z  XXIX  i  XXX  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Nowogrodźcu  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 sprawozdanie nt. swojej działalności z uwzględnieniem
prac  nad  wdrażaniem  Strategii  Rozwoju  Gminy  i  Miasta  Nowogrodziec  w  okresie
międzysesyjnym.
Oprócz  obrażania mieszkańców i  Przewodniczącej  Rady wykonuje bardzo wiele  ważnych
zadań dla gminy mówiących o tym, że są to zadania gwarantujące gminie funkcjonowanie na
właściwym poziomie przez przyszłe lata. Natomiast nie zajmuje się pojedynczymi sprawami,



nie  odpowiada  na  bzdetne  zarzuty  pojedynczych  osób,  które  otrzymują  odpowiedzi  od
Burmistrza  i  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  oraz  dodatkowo  od
Przewodniczącej Rady („rada podejmie decyzje o likwidacji wysypiska”). W chwili obecnej
wszystkie  pisma są w obróbce prawnej  bo to nie jest  pierwszy element kiedy próbuje się
zastąpić  Burmistrza  podejmując  działania  nie  przynależne  organowi,  który został  do  tego
powołany. 
Następnie przedstawił informację z wykonania uchwał z XXIX i XXX Sesji,  która stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.  6. Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniego  Planu
Inwestycyjnego.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.
Radny Mariusz Zamorski zwrócił uwagę na rozbieżności pomiędzy załącznikiem do projektu
uchwały a uchwałą budżetową. W aktualnym załączniku do WPI rok 2004 „środki własne”
jest kwota „1.300.000”, a w uchwale budżetowej jest „0”.
Sekretarz  GiM  zaproponował  poczekanie  z  aktualizacją  kwot  w  związku,  że  jest  w
przygotowaniu przetarg i aktualizacja w tym momencie dostosowująca kwoty nie ma sensu.
Przeważnie jest tak, ze przetarg poda inne wartości i wtedy jeszcze raz trzeba dostosowywać
w załączniku i budżecie. 
Dalej radny Mariusz Zamorski zwrócił się z zapytaniem, czemu ma służyć ten zapis? 
Sekretarz GiM odpowiedział, że była korygowana poz. 1 i 5, a zmian dotyczących poz. 2 nie
korygowano. Uznał, że wykona się to przy ostatecznej aktualizacji. 

Radna  Genowefa  Szpila  uważa,  że  Rada  w  dniu  dzisiejszym powinna  wnioskiem kwotę
1.300.000 przenieść na lata następne 2006 – 2007.
Sekretarz GiM odpowiedział, ze takie same dane są w budżecie w załączniku nr 5a.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w budżecie na 2005 r. w załączniku 5a nie ma kwot
1.300.000 zł. 
Sekretarz  GiM  potwierdził  wypowiedź  Przewodniczącej  -  rzeczywiście  jest  nieścisłość.
Najprostrzym rozwiązaniem jest  korekta  dostosowująca  do  uchwały budżetowej  i  nie  ma
problemów aby dzisiaj skorygować. 

Radna Henryka Pilna zwróciła uwagę na uzasadnienie do projektu uchwały. 
Sekretarz  GiM  omówił  poprzednie  dane  w  uchwałach  dotyczących  WPI.  I  poprosił  o
uwzględnienie  zmian  kwotowych  do  poziomu  jaki  jest  z  załączniku  nr  5a  w  uchwale
budżetowej.

Przewodnicząca Rady zgłosiła  wniosek o wykreślenie kwoty 1.300.000 zł  „przewidywane
wykonanie w 2004 r.- środki własne” oraz wykreślenie  kwoty 200.000 zł „przewidywane
wykonanie  w  2007  r.-  środki  własne”  i  wpisaniu  kwoty  2.000.000  zł  do  kolumny
„przewidywane wykonanie w 2005 r.- środki własne”.
W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” wnioskiem – 13, „wstrzymujących się”
– 1.

Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem, czy wnioski dotyczące budowy wodociągu
Milików, Gościszów i Kierżno są zaakceptowane?
Sekretarz GiM poinformował, że zadanie z poz. 3 i 4 Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest
w trakcie rozpatrywania i niebawem Urząd Marszałkowski przekaże informację czy są uwagi
formalne do uzupełnień, czy ich nie ma. Jeżeli z uwag będzie wynikała potrzeba korekty to
zostanie dokonana. 
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W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

Uchwała nr XXXI/257/05
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 19 kwietnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

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

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych.

W związku z chwilową nieobecnością Burmistrza Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę.

Radny Ludwik Gałka zwrócił się z pytaniem, czy są czynione działania w celu pozyskania
tłucznia z przebudowy linii kolejowej Bolesławiec - Wegliniec?
Sekretarz GiM odpowiedział, że osobiście odbył spotkanie z kierownikiem robót na torach i
kierownikiem  robót  na  obiektach  inżynierskich  i  powyższy  temat  był  omawiany.
Podstawowym warunkiem jest  uzyskanie od kolei  dokumentu,  który mówi  o tym, że  ten
materiał  może  być wykorzystywany jako nieszkodliwy odpad.  Z informacji  jakie  posiada
starania są czynione. 

Radna Małgorzata  Braszko zwróciła  się  z  pytaniem, dlaczego Powiatowy Urząd Pracy w
Bolesławcu  nie  prowadzi  działań  związanych  z  organizacją  kursów specjalistycznych dla
osób,  które  mogą  być  zatrudnione  w  nowopowstałych  zakładach  w  specjalnej  strefie
ekonomicznej? 
Sekretarz  GiM  odpowiedział,  że  w  ubiegłym tygodniu  odbyły się  spotkania  i  w  efekcie
uzyskania nowych informacji od inwestorów w dniu dzisiejszym rozmawiał z Wicestarostą C.
Przybylskim  w  powyższej  sprawie.  Również  był  kontakt  ze  specjalna  strefą  aby
uszczegółowić grupy specjalności. 

Radny  Mariusz  Zamorski odczytał  fragmenty  pisma  podpisanego  przez  Sekretarza  GiM,
którego adresatem jest Burmistrz dotyczące wykonania kopii dokumentów celem przekazania
na zewnątrz Urzędu i zwrócił się z pytaniem, czy to stanowisko jest nadal podtrzymywane?
Następnie nawiązał do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i
porosił Radcę Prawnego o wypowiedź.
Radca Prawny poinformował,  że  nie  odpowiada  nie  znając tematu.  Uważa,  że  to  nie  jest
płaszczyzna do takiego postawienia sprawy. 
Głos zabrał Sekretarz GiM informując, że jako autor pisma zdecydował się to wystąpienie
upublicznić i  zostało przekazane wszystkim radnym. W jego ocenie niektórzy z członków
Rady są wprowadzani w błąd takimi działaniami. I jeżeli będzie potrzeba złożenia zeznań pod
przysięga w sądzie to takie zeznania złoży bo ma takie przekonanie.  Podkreślił, że ustawę o
dostępie do informacji  publicznej zna i stara się ją stosować, ale ta ustawa nie ma nic do
działalności  Rady w  sensie  organu,  który działa  poprzez  podejmowanie  uchwał.  Rada  w
formie  uchwały  podejmuje  swoje  decyzje,  które  mają  skutek  prawny  dla  Burmistrza.
Burmistrz ma obowiązek wykonywać wyłącznie uchwały Rady. I w związku z tym, nie było
uchwały Rady w sprawie przekazania jakichkolwiek dokumentów na zewnątrz. 

Radny Mariusz Zamorski poprosił Radcę Prawnego o odniesie się do pisma pod względem
prawnym odnosząc się do ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
Radca Prawny poprosił o sformułowanie pytania.
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Radny  Mariusz  Zamorski  powtórzył  swoje  pytanie,  czy  odmowa  dostępu  dla  radnych
dokumentów   protokołu  z  kontroli  Urzędu  Miejskiego  i  protokołu  kontroli  Zakładu
Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  powołując  się  na  rozporządzenie  Prezesa  Rady
Ministrów oraz brak uchwały Rady nie narusza ustawy o dostępie do informacji publicznej?
Następne pytanie w powyższej sprawie zadała Przewodnicząca Rady, czy wnioski zawarte w
sprawozdaniu z pracy Komisji Rewizyjnej odnośnie przekazania protokołów w poszczególne
miejsca są prawomocne aby były przekazane (do Prokuratury, NIK i  RIO) i czy Rada ma
prawo to uczynić po przyjęciu sprawozdania?

Przewodnicząca  Rady powróciła  do  informacji  dotyczącej  wniosku  w  sprawie  budowy
wodociągu Gierałtów i oczyszczalnia ścieków w Nowogrodźcu. 
Następnie zwróciła się z pytaniem, co jest problemem, że potrzeba ponownych zmian i czy są
ponoszone za to koszty?
Burmistrz  odpowiedział,  że  gmina  nie  ma  z  tym  nic  wspólnego.  Gmina  przygotowała
wniosek, dostarczyła materiały i ma co pewien okres czasu poprawkę. 
Sekretarz dodał, że do 23 kwietnia pracują nad uwagami do wymienionego wniosku, które
wynikają z pisma Urzędu Marszałkowskiego. 

Radny  Zbigniew  Mitera zwrócił  się  z  pytaniem,  czy  będzie  wykonany  remont  drogi
wojewódzkiej od Zebrzydowej stacyjnej do skrzyżowania?
Burmistrz odpowiedział, że wspólnie z Wójtem Gminy Osiecznica  zostały przeprowadzone
rozmowy z Dyrektorem Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg, który przyrzekł w najbliższym czasie
dokonają remontu. Natomiast w maju odbędzie się spotkanie w sprawie przebudowy drogi. 

Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

Radny Zbigniew Skwarek zgłosił wniosek o odczytanie odpowiedzi na interpelację radnych z
terenu Nowogrodźca w sprawie rozliczeń za ciepło na XXXIII sesji.  Uzasadniając tym, że
odpowiedź jest obszerna, a otrzymali ją wczoraj i nie zdążyli się z nią zapoznać.

Przewodnicząca Rady zaproponowała przegłosowanie wniosku.
W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” wnioskiem radnego Zb. Skwarka – 14.

Kolejne odpowiedzi odczytała Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Rady.
Radna Genowefa Szpila poinformowała, że jest niezadowolona z odpowiedzi.  Ponadto nie
otrzymała odpowiedzi na wniosek w sprawie remontu drogi w Gościszowie przy posesji P.
Siembidy i P. Wolak.

Ad. 9. Wolne wnioski i informacje.

Burmistrz  poinformował  czego  dotyczyła  sprawa  na  spotkaniu  u  Burmistrza  w  sprawie
wysypiska śmieci. 
Od dłuższego czasu dwie osoby usilnie chciały doprowadzić do zamknięcia wysypiska. Jedna
z  tych  osób  się  wycofała.  Natomiast  druga  ze  znanych  powodów  (w  pobliżu  posiada
gospodarstwo)  bez  przerwy nęka  pismami.  Swego  czasu  otrzymał  pismo,  w którym były
zarzuty i na które odpowiedział w następujący sposób: „w nawiązaniu do Pani wniosku z dnia
18.02.2005 r. w sprawie składowiska odpadów w Nowogrodźcu uprzejmie informuję, że w
niniejszej  sprawie  otrzymała  Pani  oczekującą  odpowiedź  z  Wojewódzkiego  Inspektoratu
Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze pismem z dnia 15.02.2005
r.”. 
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Następne nawiązał do pisma, które było skierowane do Przewodniczącej Rady (z dopiskiem:
„otrzymują  Edward  Szczerbień  Burmistrz  GiM  Nowogrodziec”)  cytując  jego  treść  oraz
odpowiedź Przewodniczącej na powyższe pismo. 
Stwierdził, że takiej odpowiedzi  nie otrzymał, a powinien otrzymać. 
Dalej  odczytał  kolejne  pismo  P.  Bokszańskiej  skierowane  do  Przewodniczącej  Rady  (z
dopiskiem:  „otrzymuje  Burmistrz  E.  Szczerbień  oraz  Delegatura  NIK  we  Wrocławiu)
podziękowanie za odpowiedź dotyczącą podjęcia uchwały w sprawie zamknięcia składowiska
odpadów w Nowogrodźcu. 
Po odczytaniu powyższych pism Burmistrz stwierdził,  że Radca Prawny powinien się tym
tematem zająć. 
Dodał, że Przewodnicząca może odpowiadać w imieniu Rady, a nie w swoim własnym i zadał
pytanie. czy odczytanie pisma stanowiło podstawę do tego żeby kogoś obrazić?

Głos  zabrała  Przewodnicząca  Rady.  Poinformowała,  że  Burmistrz  zarzucił  jej  fakt  nie
zajmowania  się  tym  problemem  przez  Radę.  Natomiast  Komisje  były  informowane  i
zajmowały się tą sprawą oraz odbywały się spotkania.   
Zdaniem Przewodniczącej nic się nie stało, że grzecznie odpowiedziała Pani Boszańskiej.

Następnie Burmistrz odniósł się do otrzymanego pisma – zawiadomienia „o wstawieniu się”
na Komisję Rewizyjną w związku ze złożoną skargą oraz do skargi.

Radny  Piotr  Bober  zaproponował  zamknięcie  dyskusji  bo  są  ważniejsze  do  omówienia
sprawy.

Radna Maria  Wojciechowska potwierdziła  wypowiedź  radnego P.Bobera  i  zaproponowała
powrócenie do uchwały, która została podjęta, a nie ma realizacji.

Radna Genowefa Szpila odniosła się do wypowiedzi Burmistrza w sprawie zawiadomienia.
Komisja  Rewizyjna  zgodnie  z  wnioskiem  z  ostatniej  sesji  rozpoczęła  badanie  skargi.
Osobiście przekazała zawiadomienie Burmistrzowi, który poinformował, ze będzie. Komisja
zebrała  się  w  dniu  18.04.2005  r.  i  czekała  na  Burmistrza.  Skoro  było  zaproszenie  mógł
Burmistrz przyjść i poinformować Komisję, że nie ma kompetencji i takiego prawa. 

Sołtys  wsi  Wykroty  Jan  Glina zgłosił  wniosek  aby  przy  drodze  krajowej  nr  4  a  na
skrzyżowaniu  drogi  Wykroty  –  Nowogrodziec  umieścić  tablicę  informacyjną,  w  którym
miejscu znajduje się Specjalna Strefa Ekonomiczna. 

Radny Powiatu Bolesławieckiego Leszek Socha poprosił Burmistrza o odpowiedź, jaka jest
opinia o złożonym wniosku w sprawie budowy wodociągu Gierałtów?
Burmistrz  odpowiedział,  że  muszą  czekać  na  ostateczną  decyzję  czy  wniosek  zostanie
przyjęty. 

Radny Powiatu Bolesławieckiego Leszek Socha poinformował, że prawdopodobnie przyczyną
spadku poziomu wód w Gierałtowie jest kopalnia Surmin. Czy nie byłoby zasadne powołanie
ekspertów z zakresu szkód górniczych?
Burmistrz odpowiedział, że sprawa zostanie rozpatrzona. 
Radna Małgorzata Braszko zgłosiła sprawę wyglądu otoczenia posesji znajdującej się przy ul.
Mickiewicza (przy zbiegu ul. Kusocińskiego). 
Burmistrz  poinformował,  że  podjęto  decyzję  i  sprawa  zostanie  zgłoszona  do  Inspekcji
Ochrony Środowiska. 
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Następnie  Przewodnicząca  Rady  odczytała  apel  pacjentów  oddziału  ortopedycznego  w
Bolesławcu  oraz  pismo  Prokuratury  Rejonowej  w  Bolesławcu  w  sprawie  przedłużenia
terminu wydania opinii przez biegłego odnośnie „Termoel”.

Ad. 10. Przewodnicząca Rady Miejskiej  Anna Rosa stwierdziła,  że porządek obrad został
wyczerpany i o godzinie  16:15 zamknęła XXXI Sesję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
 
        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

       Jolanta Janeczko                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

         podinspektor                                                                    Anna Rosa
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