
Protokół nr XXXII/05
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytej w dniu 28 kwietnia 2005 r. w sali konferencyjnej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa o godzinie 12:05 otworzyła sesję i po powitaniu
radnych, sołtysów i gości zaproszonych oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w
obradach uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Spóźniona radna Genowefa Szpila.

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 XXXI 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2004 rok:
1)   opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w sprawie sprawozdania z
wykonania budżetu za 2004 rok,
2) opinia  z  wnioskiem  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  absolutorium  dla

Burmistrza Nowogrodźca,
3) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) dyskusja nad sprawozdaniem,
5) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca za rok

2004.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

1) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Nowogrodźca.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. 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  XXXI 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.
1. Wykonanie uchwał, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
2. Przygotowanie  projektów  uchwał  na  następną  sesję,  zwłaszcza  w  sprawie  zmian  w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
3. Po  wspólnym posiedzeniu  Komisji  Rady odbyło się  spotkanie  w składzie:  Burmistrz,

Sekretarz  GiM,  Skarbnik  GiM,  Kierownik  Referat  Rolnictwa  i  Gospodarki
Nieruchomościami i podinspektor ds. ochrony środowiska.

Spotkanie dotyczyło gospodarki odpadami na terenie gminy. Zgodnie z opinią Komisji Rady
Burmistrz postanowił:

- zlecić dokumentację na likwidację składowiska odpadów w Nowogrodźcu,
-  przygotować ostateczne warunki do podpisania porozumienia z Miejskim Zakładem

Gospodarki  Komunalnej  w  Bolesławcu  w  sprawie  zbiórki  odpadów  komunalnych
łącznie z segregacją odpadów.

4. Sprawa terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
5  maja  br.  odbędzie  się  spotkanie  w  sprawie  realizacji  zadań  w  strefie  (dostarczenie
odpowiedniej  ilości  wody, pokrycie asfaltem drogi - od drogi nr 4 do drogi nr 296 oraz
sprawy kanalizacyjne). 
Ponadto rozpoczęła się budowa GPZ. Efekty powinny być w miesiącu wrześniu.
5. Sprawa mieszkań.
Przydzielony został dla rodziny (z wyrokiem sądowym) lokal w Godzieszowie oraz toczą się
uregulowania dotyczące przydziału małych lokali w związku z problemami rodzinnymi. 

Radny Piotr Bober poruszył sprawę braku linii energetycznej do posesji Pana Żaka.
Burmistrz poinformował, że gmina nie jest upoważniona do wykonywania przyłączy dla osób
fizycznych. Odbyło się spotkanie z projektantami podczas którego ustalono sprawy związane
z umieszczeniem transformatora dla potrzeb gminy w obszarze projektowanego cmentarza
komunalnego  w  Nowogrodźcu.  Ponadto  odbył  rozmowę  z  Dyrektorem  Zakładu
Energetycznego, który wyraził poparcie.

Radny Robert  Relich  zwrócił  się  z  zapytaniem,  na  jakim  etapie  jest  wniosek  w  sprawie
budowy wodociągu w Gierałtowie? 
Burmistrz odpowiedział, że nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia z Urzędu Marszałkowskiego.
W najbliższym czasie skierowane zostanie na Komisje Rady propozycja wykonania projektu. 

Radna  Genowefa  Szpila  zwróciła  się  z  zapytaniem,  czy  Spółka  „Hydro-  Tech”  będzie
budowała wodociąg w strefie?
Burmistrz odpowiedział twierdząco. 

Ad. 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2004 rok.

1) opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu  za  2004  rok,  stanowiącą  załącznik  nr  6  do  niniejszego  protokołu odczytała
Przewodnicząca Komisji Henryka Pilna.

Głos  zabrał  radny Robert  Relich informując,  że nie  usłyszał  w odczytanym sprawozdaniu
Komisji opinii, czy ona jest pozytywna, czy negatywna.
Przewodnicząca  Komisji  Henryka Pilna  odpowiedziała,  że  Komisja  analizując  wykonanie
budżetu przedstawiła to w takim stanie jakim jest. Dodała, że ocena należy do Rady. 
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2) opinię  z  wnioskiem  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  absolutorium  dla  Burmistrza
Nowogrodźca,  stanowiącą  załącznik  nr  7  do  niniejszego  protokołu odczytała
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Genowefa Szpila.

3) opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  sprawie  opinii  o  przedłożonym  przez
Burmistrza Gminy i Miasta Nowogrodziec sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy i
miasta  za  2004  r.,  stanowiącą  załącznik  nr  8  do  niniejszego  protokołu odczytał
Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Zamorski.
Opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  sprawie  opinii  o  wniosku  Komisji
Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Nowogrodźcu  w  sprawie  udzielenia  absolutorium
Burmistrzowi  Nowogrodźca  za  2004  r.,  stanowiącą  załącznik  nr  9  do  niniejszego
protokołu odczytała Przewodnicząca Rady Anna Rosa.

W tym momencie Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę.

4) dyskusja nad sprawozdaniem,

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.
Radna  Genowefa  Szpila  zwróciła  się  z  pytaniem  odnośnie  wolnych  środków  do
rozdysponowania przez Radę w 2005 roku.
Skarbnik  GiM  odpowiedziała,  że  środki  w  wysokości  150.738  zł  to  nadwyżka  środków
pieniężnych wynikająca z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.
Dalej radna Genowefa Szpila, czy Rada w tym roku może rozdzielić te środki?
Skarbnik GiM odpowiedziała twierdząco. 

Radny  Robert  Relich  nawiązał  do  powstałej  nadwyżki  w  kwocie  1.191.143  zł  oraz
sprawozdań jednostek, z których wynika, że szkoły nie uregulowały zobowiązań wymaganych
wg. stanu na dzień 31.12.2004 r. I zwrócił się z pytaniem, czy niecelowe byłoby przekazanie
środków szkołom aby mogły zapłacić faktury w terminie.
Skarbnik  GiM  odpowiedziała,  że  nadwyżka,  która  powstaje  jest  to  różnica  pomiędzy
wydatkami,  a  dochodami.  Jest  to  zgodne  z  przepisami  ustawy o  finansach  publicznych.
Natomiast rozliczenie kasowe  stanowią wpływy na rachunek bankowy.

Radna  Henryka Pilna  zwróciła  się  z  pytaniem odnośnie  funduszu  remontowego wspólnot
mieszkaniowych,  który  miał  odniesienie  w  opinii  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i
Budżetu,  dlaczego  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Nowogrodźcu  nie
otrzymał uchwalonych kwot, bo wiąże się to z planem remontów przyjętym uchwałą Rady w
kwietniu 2004 r. 
Skarbnik GiM poinformowała, że w latach ubiegłych zaplanowane zostały środki 28.000 zł, a
do  Referatu  Finansowego   nie  wpłynął  wykaz  przekazania  danych  środków.   W  chwili
obecnej zostały przekazane za 2004 r. i kwota zostanie uregulowana. 

Radna Genowefa Szpila  nawiązała  do  wypowiedzi  radnej  H.  Pilnej  informując,  że  kwota
28.900  zł  była  wykazana  w   Zarządzeniu  Burmistrza  w  sprawie  zatwierdzenia  układu
wykonawczego. 

Radny Robert  Relich  odniósł  się  do  wydatków majątkowych,  plan  budżetu  na  rok  2004
zakładał kwoty 4.006.702 zł, wykonanie  w wysokości 1.889.033 zł czyli 47 % wykonania
składników  majątkowych.  Prosi  w  kontekście  kolejnej  informacji,  która  znajduje  się  w
sprawozdaniu z wykonania budżetu, dlaczego niecałe 9% wydatków majątkowych, jakie są
przyczyny  tak  niskiego  wykonania  wydatków  majątkowych  w  stosunku  do  wydatków
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ogólnych?  Czy są  to  obiektywne przyczyny czy działania  dotyczące w trakcie  wykonania
budżetu na 2004 miały wpływ na tak niski poziom. Ponadto zastanawia się nad celowością
powołania zastępcy burmistrza do spraw inwestycji. Jeżeli wydatki majątkowe kojarzą się z
inwestycjami a wskaźnik jest niski to nie wie czym miałby się zajmować ten człowiek. 
Burmistrz  poinformował,  że  wydatki  są możliwe wtedy kiedy nie ma tzw. wydatków na
przejedzenie.  Jest  coraz  więcej  wydatków  dotyczących  bieżącego  funkcjonowania,  stąd
ograniczają  się  możliwości  bezpośredniego przekazania  środków na  inwestycje.  Odnośnie
stanowiska  zastępcy,  właśnie  powinna  być  taka  osoba,  która  będzie  miała  tylko  działkę
pozyskiwanie środków unijnych i nadzorowanie procesu przygotowywania spraw inwestycji i
wykonywania inwestycji. Gdyby zapadła decyzja o dofinansowaniu zadania pt. budowa sali
dość wcześniej,  to ten przetarg już by się odbył i dwa miliony byłyby do przodu. Ale po
wprowadzeniu  nowych  wymagań  dotyczących  prowadzenia  inwestycji  trzeba  było  przed
podjęciem  decyzji  o  ogłoszeniu  przetargu   przeprowadzić  symulację,  która  pozwoliłaby
wykonać przynajmniej etap za kwotę 2 mln zł, które są zaplanowane. 

Radny Zbigniew Skwarek zwrócił się z zapytaniem, dlaczego w kolejnym roku nie rozpoczęto
budowy sali sportowej przy zespole oświatowym w Nowogrodźcu? 
Burmistrz  odpowiedział,  że  pierwszą  przyczyną była konieczność  wprowadzenia  pewnych
zmian dotyczących wymagań jakie się pojawiły w rozporządzeniach do przygotowania tego
typu inwestycji. Ponadto urząd liczy na środki zewnętrzne i nie ma jeszcze potwierdzenia, że
zostaną one otrzymane. Stąd ogłaszając przetarg można dysponować tylko środkami jakie są
w budżecie. 

Radna Genowefa Szpila zwróciła się z pytaniem, jakie drogi zostały wyremontowane, w jakiej
kwocie i w jakich miejscowościach?
Skarbnik GiM poinformowała, że nie jest to jedna konkretnie droga wykonana kilometrami
tylko małymi odcinkami ze środków bieżących – dokonano remontu cząstkowego na terenie
całej gminy (po zimie).

Następne  pytanie  radnej  Genowefy  Szpila  dotyczyło  zabezpieczenia  mostku  przy  ul.
Mickiewicza w Nowogrodźcu, w jakiej kwocie?
Burmistrz odpowiedział, że jest to mostek obok wysypiska śmieci na drodze gminnej. 
Skarbnik GiM dodała, że musi sprawdzić w dokumentach aby podać kwotę, co jest możliwe
w czasie przerwy.

Dalej  radna  Genowefa  Szpila  odniosła  się  do  środków  Rady  przekazanych  na  Gminne
Centrum Kultury i Sportu: 17 września 2004 r. 2 tys. zł i 31 grudnia 2004 r. środki w kwocie
1494 zł.
Skarbnik  GiM odpowiedziała,  że  organizowanie  imprez  kulturalnych poza  planem ,  brak
środków na ten cel w budżecie -  stąd też te środki zostały tam zaszeregowane.

Radna  Genowefa  Szpila  poinformowała,  że  14  stycznia  2004  został  uchwalony budżet  z
kwotą  388  tys.  zł  na  domy  i  ośrodki  kultury,  2  czerwca  2004  uchwałą  Rady  została
przekazana kwota 6 tys. zł na remont i malowanie świetlic i jest taka kwota 394 tys. zł. Stąd
nie widzi zwiększenia w GCKiS kwoty przekazanej.
Skarbnik GiM odpowiedziała, że zostały rozliczone w osobnych rozliczeniach oraz  środki
były przekazane poza dotacją, którą otrzymuje GCKiS.

Radny Robert Relich poinformował, że w sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze i
za rok 2004 pojawiły się takie zagrożenia jak likwidacja szkół podstawowych, nie podjęto
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inwestycji na składowisku odpadów ze względu na brak środków i nie ma czym się pochwalić
w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych przez 2004 r. 
Następnie poprosił Burmistrza o samoocenę wykonanych wydatków oraz odniesienie się do
skuteczności w zakresie umorzeń podatków.
Burmistrz odpowiedział, że jest bardzo wiele uwarunkowań, które mówią o tym jak można
budżet zaplanować i zrealizować, były lata gdzie 40% budżetu szło na inwestycje. 
Największym  problemem  ubiegłego  roku  były  problemy  w  pozyskiwaniu  środków
zewnętrznych i w uczestniczeniu w dochodach państwa. 
W 2004 r. bardzo wiele energii (nie pociągając za sobą aż tak dużych środków) przekazano w
rozwój obszaru przemysłowego. Pierwsze działki są wykupywane i kolejni inwestorzy będą
musieli wejść na teren co przyniesie wymierne korzyści finansowe. 
Dodał, że jest opracowywany nowy projekt uchwały w sprawie zasad zwolnień podatku od
nieruchomości na terenie gminy Nowogrodziec również w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Projekt będzie musiał być zaopiniowany przez odpowiednią komisję UE i następnie zostanie
przedstawiony Radzie Miejskiej do podjęcia. Powyższe powinno również uregulować sprawę
udziału zwolnień gminy w zwolnieniach zgodnie z ustawą o pomocy publicznej. 
Również  dobra jest  sprzedaż lokali  mieszkalnych, rozpoczęto kupować lokale  w budynku
Rynek 1-5. 
Odnośnie umorzeń – należałoby wykonać bardzo szczegółową analizę bo po kontroli NIK nie
zarzucono nieprawidłowości tylko był zarzut, że jest dość spora suma nieściągalna. 
Radny Piotr Bober dodał, że dawniej środki na inwestycje były dużo większe.

Radna Genowefa Szpila zwróciła się z zapytaniem odnośnie działu 754 Ochotnicze Straże
Pożarne, dlaczego wydatkowane zostały środki na remont remizy w Gościszowie w kwocie
3.883,75 zł?
Burmistrz odpowiedział, że jest ogólna kwota na kontynuowanie remontu remiz.
Sekretarz  GiM dodał,  że  o  dotację  wystąpiła  Ochotnicza  Straż  Pożarna  bezpośrednio  do
Zarządu Głównego i otrzymała tą dotację w kwocie 5.000 zł, którą rozliczyła. To nie może
być ujęte w budżecie gminy ponieważ OSP jest samodzielna jednostką organizacyjną. 
Radna  Genowefa  Szpila  poinformowała,  że  pyta  się  o  budżet  roku 2004,  a  to  dotyczyło
budżetu 2003 roku.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że odpowiedź będzie udzielona po przerwie i poprosiła
o kolejne pytania.

Radny Robert Relich zwrócił się z zapytaniem, jakie działania dotyczące restrukturyzacji i
obniżania kosztów w jednostkach budżetowych były podejmowane aby nie doprowadzić do
sytuacji  jaka  jest  wykazana  w  sprawozdaniu  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i
Mieszkaniowej i Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu.
Burmistrz odpowiedział, że każda jednostka organizacyjna ma swojego szefa, który realizuje
również sprawy budżetowe.
Odnośnie Zakładu Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej,  należy poszukać możliwości
sposobu na uzupełnienia wynikłe i zaległości z lat poprzednich dotyczące działki związanej z
ciepłownictwem. 

Radny  Zbigniew  Skwarek  oznajmił,  że  po  raz  kolejny  zostały  wykonane  dochody  ze
sprzedaży składników majątkowych, którego przyczyną jest niska sprzedaż terenów wokół
specjalnej strefy ekonomicznej. Jest to już kolejny rok kiedy planuje się dochody na wyrost i
czy nie warto byłoby zacząć realnie planować.
Burmistrz odpowiedział, że byłoby idealnie zaplanować na bardzo niskim poziomie, a później
wykazać 100% dochodów i tak niektóre gminy robią ale to działa również w drugą negatywną
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stronę. Pewne działania dotyczące planowania w danym roku muszą się opierać na tym co
może być również wykonane. 

Skarbnik GiM nawiązała do zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu na 301.000 zł, które
przede  wszystkim  są  zobowiązaniami  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej
(ponad 180.000 zł), szkoły 78.000 zł i pozostała kwota stanowi nadpłaty podatku. 

Radny Robert Relich zwrócił się z pytaniem do Burmistrza odnośnie przeznaczania środków
na  edukację,  doskonalenie  zawodowe  pracowników,  jaki  efekt  przynosi  dla  gminy
podnoszenie kwalifikacji pracowników?  Rok bieżący pokazuje, że uchwalane przez Radę
uchwały są z błędami albo są niekompletne lub zlecane jest wykonanie prac projektowych
firmom zewnętrznym.
Burmistrz odpowiedział, że po obliczeniu wszystkich wydatków na urząd w przeliczeniu na
jednego mieszkańca wydawane jest 206 zł. Proces szkolenia jest już na wyczerpaniu. Nie ma
możliwości  przygotowania  materiałów przez  firmę  zewnętrzną  bez  udziału  pracowników.
Zaprasza  się  osoby  z  zewnątrz  dlatego,  że  te  osoby  mają  powiązania  z  ośrodkami
decyzyjnymi, które dysponują środkami. 

Radna Genowefa Szpila powróciła do sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej w sprawie
modernizacji dróg na terenie Wykrot i Gierałtowa.
Burmistrz odpowiedział, że w związku z brakiem środków zadanie nie zostało wykonane. 

Radna Genowefa Szpila poprosiła o wyjaśnienie wydatkowania środków na druk materiałów
do  publikacji  po  warsztatowych  z  warsztatów  studenckich  organizowanych  wspólnie  z
Politechniką Wrocławską w 2003 r. 
Burmistrz odpowiedział,  że w ramach warsztatów odbyła się konferencja. Są to doskonałe
materiały, które będą stanowiły bazę do składanego wniosku na rewitalizację miasta. 

Radny Robert Relich poinformował, że uczestniczył w wspomnianej konferencji ale pyta o
efektywność bo wiele prac kończy się na etapie projektowania. 
W ocenie budżetu 2004 r. pojawia się bardzo dużo zagrożeń, gmina nie realizuje inwestycji w
zakresie infrastruktury. Ponadto nie podjęto działań, które zmierzałyby choćby do wstępnej
segregacji odpadów (przypuszcza, że z braku środków finansowych). Kolejne zagrożenie to
oświata, czyli największy deficyt budżetu. Perspektywa roku 2005 z budżetu na rok 2005 nie
daje szans rozwoju na realizację inwestycji na terenie gminy ani na terenie specjalnej strefy
ekonomicznej. 
Burmistrz zwrócił uwagę na to, że specjalna strefa jest w gminie Nowogrodziec i nie należy
mówić, że jeżeli są prowadzone jakiekolwiek inwestycje to są one prowadzone poza gminą.
Nawiązał  do  zapisów  Strategii  Rozwoju  Gminy,  z  których  wynika,  że  realizacja  zadań
inwestycyjnych będzie tylko i wyłącznie poprzez zwiększenie dochodu do budżetu gminy.
Przez pewien okres czasu było mówione, że będą wykonywane inwestycje w tych działach w
których są  duże  trudności  na  otrzymanie  środków zewnętrznych natomiast  w działach,  w
których można uzyskać należy się przymierzyć. Stąd zostały złożone cztery wnioski i trzy
kolejne są przygotowywane. Cała baza dokumentacyjna stanowi bardzo ważny punkt wyjścia
do  pozyskiwania  środków  na  dofinansowanie  inwestycji.  Ponadto  przeprowadzono  wiele
rozmów  dotyczących  rozwoju  budownictwa  w  mieście.  Myśli,  że  po  dłuższym  okresie
planowania i przygotowania nastąpi okres realizacji i to może zacząć się w roku bieżącym.

W tym momencie Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach.
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Po przerwie Przewodnicząca Rady poinformowała, że odpowiedź na pytanie radnej Genowefy
Szpili zostanie udzielona w punkcie „wolne wnioski i informacje”.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” zamknięciem dyskusji – 15.

5) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca za rok 2004.

Uchwała nr XXXII/258/05
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca za rok 2004 została podjęta.

W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  15  radnych,  „za”  podjęciem  uchwały  –  8,
„wstrzymujących się” – 7.

Ad. 7. Rozpatrzenie i  podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi
Nowogrodźca.

Uchwała nr XXXII/259/05
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Nowogrodźca.

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 6, „przeciw” – 3,
„wstrzymujących się” – 6.

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Małgorzata Braszko zwróciła się z zapytaniem, kiedy będzie  zakończona rozbiórka
wiaty starego przystanku PKS w Nowogrodźcu. 
Burmistrz odpowiedział, że do 1 maja powinna być zakończona.

Radny Ludwik Gałka zwrócił się z zapytaniem, czy jest szansa wykonania oświetlenia przy
drodze nr 4 Zebrzydowa – Parzyce?
Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Radny Mariusz  Zamorski  zwrócił  się  z  zapytaniem,  czy prowadzone są  rozmowy w celu
uruchomienia  linii  autobusowej  na  dowożenie  pracowników  do  Specjalnej  Strefy
Ekonomicznej?
Burmistrz  odpowiedział,  że  rozmowy  są  prowadzone  i  nie  ma  żadnego  problemu  aby
uruchomić linie, tylko musi być zapotrzebowanie na przejazd. 

Radna  Małgorzata  Braszko  zwróciła  się  z  zapytaniem,  czy  mieszkańcy  z  terenu  gminy
Nowogrodziec  będą  mieli  szanse  znaleźć  zatrudnienie  w  nowo  powstałych  zakładach
Specjalnej Strefy Ekonomicznej?
Burmistrz  odpowiedział,  że  są  sytuacje  gdzie  dostarcza  osobiście  podania  mieszkańców i
prowadzi rozmowy. W pierwszym etapie gdzie firma musi przyjąć specjalistów na określone
stanowiska to stawia bardzo precyzyjne wymagania. 
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Radny Zbigniew Mitera zgłosił wniosek o postawienie 2 – 3 lamp oświetleniowych od drogi
nr 4 w stronę Zebrzydowej stacyjnej.
Odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym.

Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że odpowiedzi z ostatniej sesji odczytane zostaną na
następnej sesji.

Ad. 10. Wolne wnioski i informacje.

Skarbnik GiM powróciła do zapytań radnej G. Szpili. 
Remont  dróg  bieżących na  terenie  gminy kwota  29.980 zł  (remont  dróg  w Gościszowie,
Wykrotach, Milikowie, Nowogrodźcu, Zabłociu).
Zabezpieczenie mostku przy ul. Mickiewicza kwota 877 zł.
Odnośnie  remiz  –  remont  remizy w Milikowie  i  mały remont  w  pozostałych remizach  i
zapłacony został Gościszów. 

Burmistrz  poinformował  o  zaplanowanym  posiedzeniu  Rady  Społecznej  Samodzielnego
Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej,  podczas  którego zostanie  przedstawiony projekt
uchwały w sprawie likwidacji SPZOZ i regulamin konkursu na dyrektora SPZOZ.

Radny Powiatu Bolesławieckiego Leszek Socha poinformował o możliwościach wykonania
inwestycji  powiatowych  np.  wykonanie  chodnika  przy  drodze  powiatowej.  Należy
partycypować w 10% kosztach inwestycji ze Starostwem. 
Burmistrz  poinformował,  że  nie  wszystko  do  końca  jest  tak  jak  radny  L.  Socha  mówi.
Starostwo robi kartę przetargową, jeżeli  gmina dołoży do szpitala to Starostwo uwzględni
wykonanie zadania. 

Radny Robert  Relich  zwrócił  się  z  prośbą  o  przekazanie  blachy na  zadaszenie  wiaty w
Gierałtowie w związku z organizowanym festynem.
Burmistrz odpowiedział, że blacha zostanie przekazana ale nie na 1 maja.

Radny  Zbigniew  Mitera  podziękował  Burmistrzowi  w  imieniu  Pana  Kukawskiego  za
otrzymaną pomoc. 

Ad. 11. Przewodnicząca Rady Miejskiej  Anna Rosa stwierdziła,  że porządek obrad został
wyczerpany i o godzinie 15:25 zamknęła XXXII Sesję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
 
        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

       Jolanta Janeczko                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
         podinspektor                                                                    Anna Rosa
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