
Protokół nr XXXV/05
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytej w dniu 14 lipca 2005 r. w sali konferencyjnej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa o godzinie 16:10 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.

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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Milików,
2) w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wykroty,
3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2005 rok,
4) w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy i Miasta 

Nowogrodziec.
4. Zakończenie obrad.

Jednocześnie  zwróciła  się  z  pytaniem,  czy  ktoś  spośród  radnych  chciałby  wystąpić  z 
wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku obrad.
Dalej Przewodnicząca Rady Anna Rosa poinformowała, że dzisiejsza sesja jest zwołana na 
wniosek  Burmistrza,  a  który  jest  nieobecny i  zwróciła  się  do  Z-cy  Burmistrza  Tadeusza 
Kupczaka z pytaniem, czy wyraża zgodę na wprowadzenie do porządku obrad punktu „Wolne 
wnioski i informacje”.
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak odpowiedział,  ze  nie  ma  upoważnienia  Burmistrza  na 
dokonanie zmian w porządku.
Wypowiedź radnej Genowefy Szpili - skoro nie ma upoważnienia to jak Rada ma obradować?
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  uzasadnił  sens  zwołania  dzisiejszej  sesji.  Ponadto 
poinformował, że na ostatniej sesji była mowa o dzisiejszej bardzo ważnej sesji. 
Dodał,  że  jeżeli  są  sprawy merytoryczne  to  są  w  stanie  przygotować  sesję  w  temacie  i 
przygotują  dokumenty.  To  nie  jest  uchylanie  się  od  debaty.  Natomiast  dzisiejsza  sesja 
związana  z  sektorowym  programem  operacyjnym  dotyczącym  złożenia  wniosków  o 
pozyskanie środków finansowych dla wsi Milików i Wykroty. 
Aby  ubiegać  się  o  środki  finansowe  w  ubiegłym  roku  odbyły  się  spotkania  w  pięciu 
miejscowościach  i  po  analizie  (jak  najszybciej  i  jak  najskuteczniej)  została  wybrana 
miejscowość Milików i Wykroty gdzie 12 lipca br. odbyły się zebrania wiejskie w Milikowie 
i  Wykrotach  podczas,  których  przyjęto  programy  rozwoju  miejscowości  przy  licznych 
udziałach społeczności wiejskiej.  Dokumenty zostały przygotowane i dzisiaj należy wniosek 
złożyć w Urzędzie Marszałkowski. Maksymalna dotacja to jest 450 tys. zł. Ostateczny termin 
złożenia wniosku upływa w dniu jutrzejszym. 



Głos zabrała radna Henryka Pilna. Bardzo piękne jest to wszystko co Z-ca Burmistrza mówi 
tylko  jako  radna  mam  pretensje.  Poprzednia  sesja  również  była  zwołana  na  życzenie 
Burmistrza bo taka była konieczność i wciągu 24 godzin zaczęliśmy obrady i dzisiaj jest ta 
sama sytuacja. Rada nie miała czasu aby zapoznać się dokładnie z materiałami i aby omówić 
materiały na poprzednią i dzisiejszą sesję. Stawiacie radnych pod murem, to nie jest pierwszy 
raz i nie w pierwszej sprawie. Sprawa odnowy wsi była sygnalizowana w ubiegłym roku i 
należało się tą sprawą zająć szybciej, a nie w ciągu 24 godzin radnych pod mur. Natomiast 
dzisiaj problem jest aby wprowadzić nawet jeszcze jeden punkt do porządku. A któż to tu 
przyszedł, nie nasi wyborcy? Nie pańscy i nie Pana Sekretarza tylko nasi. 
Radny Mariusz Zamorski poinformował, że dziwi go upór z jakim upiera się Z-ca Burmistrza 
przy nie rozszerzaniu porządku dziennego obrad.  Rozumie po co jest  w tej  chwili  sesja i 
chyba każdy z radnych również ale sam Statut mówi § 38 pkt 7) „Porządek obrad obejmuje w 
szczególności wolne wnioski i informacje”. Ten punkt nie został ujęty przez Burmistrza w 
porządku sesji. Mówi Pan, że nie możemy rozszerzyć tej sesji żeby nie tracić czasu bo dzisiaj 
należy jechać z wnioskiem do Wrocławia ale chwilę później było powiedziane, że termin mija 
jutro, a dzisiaj jest godz. 16:20 według mnie tam nikt nie pracuje. Choć był to krótki okres 
czasu ale na pewno pilnych spraw powstało i  warto ten porządek rozszerzyć i  prowadzić 
dodatkowy punkt. Po zatwierdzeniu spraw pilnych będzie można zająć się sprawami mniej 
pilnymi. 

W tym momencie Przewodnicząca Rady Anna Rosa ogłosiła przerwę.
Po przerwie Przewodnicząca Rady z uwagi na to co Z-ca Burmistrza powiedział, że Burmistrz 
nie wyraził zgody na wprowadzenie punktu „Wolne wnioski i informacje”  zaproponowała 
aby mieszkańcy i sołtysi z dzisiejszymi problemami mogli wnieść problemy podczas przerwy 
dzisiejszej sesji. 

Ad. 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

3/1
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Milików.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.
Następnie  odniosła  się  do projektu  uchwały.  Jest  sołtysem wsi  Milików, uczestniczyła  w 
zebraniu wiejskim. Mieszkańcy faktycznie przyjęli Plan Rozwoju Miejscowości ale niemniej 
jednak mocno poruszali inne sprawy bardzo konieczne dla mieszkańców. Interesowało ich to 
czego nie mają pod hasłami: dokończenie wodociągu, budowa chodnika, budowa kanalizacji, 
gazyfikacja. Wiemy, że w tym programie tego nie możemy wprowadzić ale jak popatrzymy 
na perspektywę problemów całej gminy i dlatego należy się zastanowić nad tematem. 

Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  poinformował,  że  jest  to  program  przede  wszystkim 
skierowany do sołectw, który zakłada aby siłą odnowy wsi było pobudzenie najważniejszych 
wartości związanych z historią, kulturą, tradycją i w tych dziedzinach program się porusza. 
Ten dokument ma przede wszystkim objąć następujące sprawy: miejsce spotkań społeczności 
wiejskiej,  odnowa  wsi  w  segmencie  takim  jak  obiekty  historyczne,  imprezy  kulturalne, 
folklor, sport, kultura i bezpieczeństwo.
Nie można dodać innego segmentu dotyczącego inwestycji  tj.  wodociągi  czy kanalizacja. 
Niemniej jednak na poprzedniej sesji została zarysowana perspektywa realizacji wodociągu 
poprzez  akceptację  działań  związanych  z  budową  systemów  wodociągowych  dla  wsi 
Gościszów, Milików, Kierżno. 
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Odnowa wsi w ramach tego programu przedstawia możliwość uzyskania przez sołectwa 80% 
dotacji.  Wszystkie  warunki,  które  dotyczą  możliwości  korzystania  z  tego  programu  są 
spełniane przez wymienione wsie dotyczy to dochodów, bezrobocia, kryterium atrakcyjności 
turystycznej  i  kryterium regionalnego,  który  uwzględnia  bliskość  parków i  innych takich 
rzeczy.
Program, który został  przedstawiony dla  wsi  Milików dotyczy ze strony materialnej  prac 
remontowych i  robót remontowo – modernizacyjnych, który odbyły by w świetlicy domu 
kultury  w Milikowie  dotyczyłyby wymiany podłogi,  posadzek,  tynków, stolarki  okiennej, 
instalacji  wodnej,  instalacji  elektrycznej,  ocieplenia  elewacji,  renowacji  sufitu  i 
zagospodarowanie części  terenów zewnętrznych.  Nic innego w tym programie nie  można 
ująć.  Plan  Rozwoju  Miejscowości  dla  Milikowa  jak  i  dla  Wykrot  musi  uwzględniać 
charakterystykę wsi, inwentaryzację zasobów, ocena mocnych i słabych stron, wizję rozwoju 
wsi  ,  program rozwoju  wsi  i  określenie  działań,  które  będą  realizowane  w  ramach  tego 
programu. Twórcą tego programu nie  chodzi tylko o rzeczy materialne przede wszystkim 
chodzi o sprawy bardziej nie materialne czyli o żywienie i zadbanie o to aby to dziedzictwo 
kulturowe, które jest na wsi żeby zachować i rozwijać. Program zakłada wszystkie działania, 
które będą robione na bazie tego domu kulturalnego (integracja społeczności, organizowanie 
cyklicznych imprez  sportowych i  kulturalne,  organizacja  imprez  masowych,  pobudzać  do 
tworzenia innych zainteresowań). 
Dalej poprosił aby w tym punkcie dać szansę dla wsi Milików. Program skierowany jest dla 
sołectw, oni są inicjatorami ponieważ nie mają osobowości prawnej korzystają z tej ścieżki.

Radna Genowefa Szpila poinformowała, że pięć sołectw złożyło wnioski w ubiegłym roku, 
wieś  Gościszów  też  składała  (chyba  we  wrześniu  było  takie  zebranie)  i  poprosiła  o 
wyjaśnienie dlaczego pozostałe trzy wnioski, które zostały złożone nie zostały przyjęte. Po 
drugie boisko w Nowej Wsi  - na pewno z tej puli można go było wybudować i nawet jest w 
budżecie  tego  rocznym w inwestycjach.  Kto  był  odpowiedzialny  za  to  aby  przygotować 
cokolwiek  do  momentu  złożenia  wniosku.  Bo remontować  świetlicę  na  którą  w ubiegłej 
kadencji w 2001 r. przeznaczyliśmy odpowiednio 101.428 zł gdzie zostało wyremontowane 
jako pierwszy etap: wymiana dachu, wymiana sceny. W 2002 r. Rada przeznaczyła 95.382 zł 
gdzie wykonano drugi etap modernizacji  świetlicy i  wykonano przebudowę dachu wraz z 
wymianą  pokrycia,  częściową wymianę  okien,  montaż zlewozmywaka specjalistycznego i 
sanitariaty czyli 200.000 zł i świetlica może funkcjonować. W tej chwili za pięć dwunasta 
podejmuje ktoś taki wniosek (i  dlatego chce wiedzieć kto),  że robimy dalej tą świetlicę i 
600.000 zł przeznaczamy na razie z własnych środków bo tak jest w następnej uchwale. A 
gdzie  jest  Nowa Wieś  gdzie  nie  ma  boiska  i  można  było  do  dnia  dzisiejszego  załatwić 
wszystko. Gdzie jest Nowogrodziec, który miał obiecane trzecie boisko boczne z tej samej 
puli. Czeka na odpowiedzi.
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że w momencie kiedy miejscowości podczas zebrań 
wiejskich dyskutowały nad ustaleniem i zaproponowaniem jakie miałyby być te zadania były 
składane  bardzo  różne  propozycje.  Jedne  z  propozycji  polegały  na  prostym wniosku  nie 
skomplikowanym, do którego nie trzeba opracowywać dokumentacji budowlanej i uzyskiwać 
pozwoleń  na  budowę.  Inne  sołectwa  zaproponowały  tzw.  miękkie  wnioski,  które  można 
zrealizować na podstawie tylko zgłoszenia do Starostwa. Pierwsze kryterium polegało na tym, 
że wiedząc, że nie ma najmniejszych szans aby wszystkie złożone wnioski byłyby pozytywnie 
rozpatrzone przez Urząd Marszałkowski (było to konsultowane), kryterium polegało na tym, 
że maksymalnie dwa wnioski i w związku z tym które i czy robimy dokumentacje budowlane, 
techniczne, które kosztują określoną kwotę pieniędzy nie mając pewności, że wnioski zostaną 
pozytywnie  rozpatrzone  czy  wybieramy  drugi  wariant  kiedy  składamy  dokumentację 
uproszczoną  na  zgłoszenie  robót  do  Starostwa  i  wówczas  nie  opracowujemy  projektów 
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budowlanych  i  pozwoleń  na  budowę  bo  przy  kwocie  powyżej  6  tys.  euro  obowiązuje 
procedura zamówień publicznych i koszty przygotowania dokumentacji są znaczne. I to były 
trzy podstawowe kryteria. Podsumowując, nie było szans aby wszystkie wnioski ulokować w 
Urzędzie Marszałkowskim z pozytywnym rozpatrzeniem (program kierowany do sołectw, a 
sołectw  jest  kilka  tysięcy  na  terenie  województwa),  po  drugie  zostały  wybrane  te 
miejscowości gdzie wnioski były najprostsze. Nikt nie rozpocznie tych inwestycji dopóki nie 
będzie  podpisana  umowa  na  dofinansowanie.  Jeżeli  zdarzyłoby  się  tak,  że  Urząd 
Marszałkowski  zweryfikuje  nasze  wnioski  i  nie  przyzna  środków  to  roboty  nie  zostaną 
rozpoczęte. Proszę patrzeć na te wnioski w sferze programowania i planowania. Jeżeli do 
listopada  czy  do  grudnia  będzie  decyzja  na  finansowanie  to  dopiero  na  rok  przyszły 
wpisujemy do budżetu kontynuacje zadania i realizujemy mając umowę na dofinansowanie. 
Dzisiaj nikt z nas nie odważy się rozpocząć tych robót nie mając zagwarantowanych środków.

Radna Genowefa Szpila stwierdziła, że w dalszym ciągu nie uzyskała odpowiedzi dlaczego 
nie  zostały  przygotowane  wnioski,  które  też  są  w  radach  sołeckich.  Nie  mówi  tu  o 
Gościszowie,  piękny  wniosek,  jeden  z  pierwszych  już  we  wrześniu  zrobiony  (może  za 
kosztowny). Ale chodzi o boisko w Nowej Wsi i boisko w Nowogrodźcu, które są w budżecie 
i do tej pory to już powinno być przygotowane i inwestycja powinna się rozpocząć. A tu jest 
półrocze, można składać wnioski o środki z zewnątrz.  Mało tego,  że inwestycje nie będą 
wykonane w tym roku to za pięć dwunasta się mówi, że tu nic nie potrzeba i robimy to bo tu 
remont. Jeżeli już wyremontowaliśmy tak pięknie (jedna z najpiękniejszych świetlic w gminie 
to Milików) i w tej chwili dalej dokładać pieniądze i remontować, a inne wsie nie mają gdzie 
nawet zebrania wiejskiego zrobić tak jak Kierżno i Gierałtów to jest to bardzo przykre. 
Sekretarz  GiM  Józef  Kata  jeszcze  raz  powtórzył.  Zostały  wybrane  wnioski,  których 
przygotowanie najmniej kosztuje. Gdybyśmy jesienią czy wczesną wiosną podjęli wspólna 
decyzje,  że  nie  -   robimy  jednak  projekty  budowlane  na  któreś  zadania,  które  będą  w 
przyszłości wnioskowane o dofinansowanie to ponieślibyśmy koszty opracowania projektów 
budowlanych, uzyskania pozwoleń na budowę itd. I również nie byłoby gwarancji i pewności 
na to, że zostaną te wnioski w Urzędzie Marszałkowskim pozytywnie załatwione. W związku 
z tym (jeszcze raz podkreśla) ten wybór był determinowany kosztami przygotowania i wcale 
nie  jest  powiedziane,  że  nie  mogą  być  kontynuowane  starania  i  działania  w  kierunku 
pozostałych wniosków wyartykułowanych i  zgłoszonych przez poszczególne miejscowości 
tylko musimy to ustalić.  Jeżeli  ustalamy,  że robimy projekty budowlane i  pozwolenia  na 
budowę to można apelować o kolejne środki finansowe. Należy sobie uświadomić,  że na 
dzisiaj  my  nie  realizujemy  jeszcze  tych  zadań  i  w  tym  roku  na  tych  obiektach  nic  nie 
rozpoczniemy bo harmonogram przewiduje rozpoczęcie robót najwcześniej w styczniu ale do 
tego czasu zanim zostanie uchwalony budżet i  zanim będą decyzje o przyznaniu środków 
może się wiele wydarzyć. 
 
Radny Zbigniew Skwarek odniósł się do wypowiedzi Z-cy Burmistrza odnośnie programu. 
Rada zapoznała  się  z  tym ponad pół  roku temu na  przeszkoleniu  w sprawie  programów 
unijnych i doskonale wiedzieli co można zrobić w ramach tego programu odnowy wsi. Dziwi 
go tryb w jaki to zostało wszystko przygotowane, bo skoro mówiło się radnym i sołtysom 
żeby  robić  zebrania  wiejskie,  przedstawiać  potrzeby  i  oczywiście  część  sołectw  to 
przedstawiło to nie rozumie dlaczego nie spotkaliśmy się wcześniej, dlaczego nie wybraliśmy 
tego najważniejszego dla całej gminy zadania nad którym będziemy pracować i szykować 
wnioski.  Kryterium,  o  którym  było  powiedziane,  że  mało  kosztuje  przygotowanie 
dokumentacji,   szkoda,  że nie było powiedziane wcześniej  kiedy były zebrania wiejskie i 
wtedy  też  może  by  się  niektórzy  zastanawiali  czy  może  nie  zrobić  coś  mniejszego  i 
prostszego, a nie szukać dużych zdań. 
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Następnie zapoznał z zadaniami jakie mogłyby być robione: budowa i odnawianie urządzeń 
placu zabaw; obiektów sportowych; urządzeń do użytku publicznego; projekty związane z 
kontynuowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów; kształtowanie 
centrum wsi  poprzez odnawianie lub budowę placów, parkingów, chodników, oświetlenia 
ulicznego; urządzanie terenów zielonych, parków i innych miejsc wypoczynku; budowę lub 
przebudowę  infrastruktury  turystycznej;  zagospodarowanie  zbiorników  ciepłowodnych  w 
obrębie  miejscowości;  rewitalizacja  lub  adaptacja  połączona  z  remontem  obiektów 
zabytkowych  użytkowanych  na  cele  publiczne;  zakup  i  odnawianie  nieużytkowanych 
obiektów  charakterystycznych  dla  budownictwa  wiejskiego  regionu  i  adaptacja  na  cele 
publiczne; wyburzenie i zbiórka zdewastowanych budynków i budowli publicznych. 
Zakres tego był bardzo duży i tak jak tutaj zostały wzięte kryteria prostoty wniosków i małych 
nakładów,  ma  wątpliwości  z  tym  trybem,  który  został  użyty  przy  składaniu  akurat  tych 
wniosków.
Sekretarz  GiM  Józef  Kata  jeszcze  raz  wyraźnie  podkreślił,  że  w  niektórych  zebraniach 
jesienią  brał  osobiście  udział  i  w  podobny  sposób  jak  radny  Zb.  Skwarek  przedstawiał 
możliwości, które można wyartykułować czy które można wykorzystywać. Np. w Wykrotach 
w wyniku dyskusji na zebraniu został zaproponowany ten, a nie inny wniosek czyli Wykroty 
popatrzyły na to w ten sposób, że można inne sprawy ale oni chcą świetlice.  To nie jest 
wymysł Sekretarza czy Zastępcy ale opierali się na uchwałach zebrań wiejskich gdzie były 
napisane pewne wytyczne i pewne opisowe działania, które miejscowość chce wykonać. My 
dzisiaj nie możemy udać, że tego zebrania wiejskiego nie było i również nie chce ingerować 
w zmianę programu, którego dana miejscowość określiła bo konsekwencją tego byłoby to, że 
na  zebraniu  wiejskim  w  Milikowie  taka  uchwała  mogłaby  zostać  nie  podjęta.  My  nie 
wykraczamy poza ramy uchwał zebrań wiejskich, które były podjęte i które są wskazówką do 
dalszego działania. 
Poprosił  aby  uwzględnić  wolę  zebrań  wiejskich  -  temat  i  zakres  projektu,  który  został 
Urzędowi zasugerowany.

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  poinformowała,  że  Sekretarz  do  końca  nie  mówi 
wszystkiego  o  Milikowie.  Uchwała  zebrania  wiejskiego  brzmiała  „remont  świetlicy  z 
zapleczem sportowym”. Przy remoncie świetlicy wiemy jakie mamy ściany od placu bazy. 
Marzeniem  naszym  była  elewacja  i  droga  dojazdowa  do  boiska,  które  jest  praktycznie 
łącznikiem z Nowogrodźcem gdzie była mowa, że będzie miał szeroki dostęp do młodzieży i 
dzieci ze szkoły klubu sportowego z Milikowa. 
Sekertarz GiM Józef Kata odpowiedział, że na Milików był robiony kosztorys dwukrotnie i 
ten zakres w pełnym wydaniu jaki był wytypowany na zebraniu wiejskim nie był realny do 
spełnienia  bo  kwoty  sięgały  miliona  złotych.  I  związku  z  tym  trzeba  było  ograniczyć 
odległość odcinaka drogi, powierzchnię placu i trzeba było inne ograniczenia wprowadzić 
abyśmy  znaleźli  się  w  realnych  kwotach  bo  można  uzyskać  maksymalnie  450  tys.  na 
sołectwo, a w Milikowie wartość kosztorysowa jest blisko 600 tys. czyli to oznacza, że tą 
różnicę  należy  zabezpieczyć  w  przyszłorocznym  budżecie  jeżeli  dojdzie  do  realizacji  i 
zostanie podpisana umowa na finansowanie. Rozmawiamy o realizacji, a nie pamiętamy o 
tym,  że  jeszcze  nie  mamy  przyznanych  środków.  Nawiązując  do  wypowiedzi 
Przewodniczącej wyjaśnia,  że gdybyśmy zaprojektowali  pełny zakres to byłby dwukrotnie 
droższy w związku z tym nastąpiły pewne ograniczenia i zmniejszenia.

Radna Henryka Pilna zwróciła się do Sekretarza i Z-cy Burmistrza. Wszystko gra, nic nie 
złamaliście ale w Zarządzeniu burmistrza nr 8/2004 z 20.02.2004 r. które mówi w sprawie 
procedury plac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym”, a to ma związek z Wieloletnim 
Planem Inwestycyjnym. Burmistrz powołał zespół koordynacyjny do prac nad Wieloletnim 
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Planem Inwestycyjnym w składzie:  Zastępca Burmistrza (wówczas)  Pan Józef  Kata,  Pani 
Marianna Ludkiewicz, Pan Kierownik Chudaś, Pan Kierownik Konefał. W pracach zespołu 
biorą  udział  przedstawiciele  wyznaczeni  przez  Radę  Miejską  w  Nowogrodźcu.  Takich 
przedstawicieli  do  prac  nad  WPI  Rada  wyznaczyła.  Byłam  ja,  Pan  Skwarek  i  była 
Przewodnicząca Rady. Pyta się, złamaliście zarządzenie czy nie?
Sekretarz GiM Józef Kata potwierdził wydanie takiego zarządzenia przez Burmistrza. Dalej 
poinformował, że pierwsza edycja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego opracowana została z 
udziałem tego zespołu. Wieloletni Plan Inwestycyjny w tamtym czasie składał się z wielu 
załączników  i  dokumentów,  które  są  w  Urzędzie  wynikające  z  badania  budżetu  gminy, 
określeniu wolnych środków i zrobieniu rankingu zadań, które zostały zweryfikowane przez 
zespół.  W  pierwszej  kolejności  ustalono,  że  do  WPI  będą  wnoszone  pewne  konkretne 
zadania. Na dzień 31 grudnia 2004 r. zgodnie z zasadami Burmistrz przedłożył Radzie wykaz 
inwestycji, które nie znalazły się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (około 30 inwestycji). 
Na dzień dzisiejszy na zespole WPI zadania te nie były konsultowane.
Dalej radna Henryka Pilna, kiedy Burmistrz przedłożył Radzie to o czym Sekretarz mówi?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że na swoim piśmie.
Dalej radna Henryka Pilna, do Rady doszło i Przewodnicząca schowała przed Radą? Więc 
mówmy szczerze.

Aby zakończyć dyskusję  radna Maria  Wojciechowska poinformowała,  że  rzeczywiście  na 
szkoleniu w ramach odnowy wsi można było wybrać wiele zadań. Bardzo pośpiesznie były 
robione  zebrania  wiejskie,  każde  sołectwo  ma  określone  potrzeby  i  wnioski  wniesione 
podczas zebrań wiejskich uchwałami  złożono do Sekretarza.  Zadania można podzielić  na 
pilne  i  mniej  potrzebne,  które  mogą  się  w  czasie  odwlec.  Uważa,  że  dom  kultury  w 
Milikowie,  w  Wykrotach  by  się  wstrzymała  ponieważ  społeczeństwo  bardzo  się 
zaangażowało w remont natomiast zaplecze kuchenne i tylna część budynku poza szambem 
nie ma kanalizacji, o tym nie mówi bo nie analizowano wniosku w Wykrotach. W nowej Wsi 
wniosek był konkretny, należy wykupić grunty aby rozbudować bazę sportową dla wsi i przy 
okazji w ramach tych środków udałoby się skończyć boisko szkolne, którego od 1996 roku po 
oddaniu  części  dydaktycznej  placówka  nie  posiada.  W  2004  roku  zaplanowano  wykup 
gruntów i z braku środków gruntów nie wykupiono. Zadanie zostało przełożone do budżetu 
na  2005  r.,  mamy  już  lipiec.  Rozmowy  zostały  poczynione,  grunt  jest  nie  wykupiony  i 
uchwała  z  Nowej  Wsi  nie  może  wejść  do  realizacji  bo  opóźnienia  są  spowodowane 
opieszałością urzędników czy może sam opieszały jest ten który chce sprzedać grunty (ale z 
tego co wie to chce sprzedać).
Należy się zastanowić, czy 20% środków które ma dać gmina na Milików i na Wykroty (a nie 
ma tych środków w budżecie) lepiej wstrzymać. Jeżeli miejscowość Milików nie ma takiej 
pilnej potrzeby to wycofujmy ten projekt uchwały aby mieć środki i do końca roku zamknąć 
pilniejsze sprawy jak chodnik w Milikowie, wykup gruntów pod boisko w Nowej Wsi i w 
Nowogrodźcu.

Radny Zbigniew Skwarek wypowiedział się na temat trybu w jaki sposób to wszystko zostało 
przygotowane.  Mówi  się  o  zebraniach  wiejskich  w  Milikowie  i  w  Wykrotach  ale  takie 
zebrania obyły się również w innych miejscowościach lub też ludzie pełni nadziei oczekiwali, 
że coś zostanie w ramach tego programu zrobione. Mieliśmy kilka czy kilkanaście wniosków 
i  nie  rozumie  dlaczego  jako  Rada  nie  spotkaliśmy  się  celem  podjęcia  decyzji,  które  z 
wniosków są najważniejsze dla mieszkańców i nad którymi będziemy pracować do złożenia 
w ramach pozyskania środków unijnych. 
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że zebrania poświęcone programowi odnowy wsi w 
swoim porządku obrad były przeprowadzone w pięciu miejscowościach. Inaczej mówiąc w 
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pięciu miejscowościach zostały wyrażone propozycje i oczekiwania ze strony mieszkańców 
żeby wziąć udział w programie odnowy wsi (Wykroty, Gościszów, Milików, Nowa Wieś i 
Nowogrodziec). W pozostałych miejscowościach w porządku obrad zebrania wiejskiego ten 
temat nie był dyskutowany. Po prostu mieszkańcy uznali, że nie będą podejmować uchwał w 
kierunku np. starania się o środki z programu odnowy wsi. I to jest wytłumaczenie skąd się 
wzięła  taka,  a  nie  inna  liczba  projektów.  Odnośnie  sposobu  konsultacji  lub  określania 
kryteriów z udziałem Rady to na to pytanie nie odpowie bo nie wie. 
Radny Zbigniew Skwarek odpowiedział, że też nie wie. 
Następnie  Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  powrócił  do  możliwości  zrealizowania  w 
programie pewnych rzeczy w dwóch wsiach. Dlaczego nie został podjęty Gościszów? – bo 
pisze  wyraźnie  „temat  projektu:  budowa  domu  ludowego  z  zapleczem”  co  wymaga 
poważnego projektu, samo wykonanie domu ludowego nie sądzi aby zmieściło się w kwocie 
560  tys.  które  możliwe  są  do  przeznaczenia.  Drugi  temat  Nowa  Wieś  –  budowa  boisk 
sportowych wymaga projektu i uzgodnień związanych z gruntami. 
Po to jest sesja w trybie nadzwyczajnym. Posiadacie już dużą wiedzę odnośnie działania tego 
sektorowego programu operacyjnego czyli wiecie o co chodzi. I dzisiejsza debata jest po to 
aby przetrzepać wszystkie możliwości, wszystkie za i przeciw i rzeczywiście zdecydować. 
Nie może zgodzić się z tym, że nie było czasu czy nie ma czasu. Termin składania wniosku 
nie był znany dopiero został  podany w czerwcu br. i jest terminem ostatecznym. 
Jest  to  program na 2004 – 2006 i  może pojawi się  za jakiś  czas  nowy termin składania 
wniosków i wtedy można ująć inne miejscowości. 

Radna Genowefa Szpila poinformowała, że Z-ca Burmistrza jest krótko i nie wie jakie Rada 
musi  przed  sobą  stawiać  pytania.  Nawiązała  do  wypowiedzi  radnej  M.  Wojciechowskiej, 
jeżeli pojawią się nowe możliwości to gminy nie będzie stać. W tej chwili należy zdecydować 
czy czekamy i chcemy wprowadzić za rok boisko w Nowej Wsi (bo jest bardzo konieczne) 
czy jak się pojawi możliwość złożenia wniosku na wodociąg, o którym dzisiaj nikt nawet nie 
wspomina w Gierałtowie gdzie nie ma wody (nawet nie wie czy jako Rada zostaną postawieni 
przed faktem, że całość inwestycji będzie potrzeba sfinansowania z własnych środków), a my 
w tej chwili chcemy w Milikowie dołożyć oprócz 450 tys. co najmniej 150 tys. i czy tam jest 
taka konieczność. Czy woda jest ważniejsza , czy ważniejsza jest oczyszczalnia ścieków, czy 
dokończenie  świetlicy  na  którą  wyłożono  już  200  tys.  i  może  funkcjonować.  Odnośnie 
wniosków składanych przez sołectwa – gdyby ktoś chciał żeby te wnioski zostały na czas 
złożone to one byłyby w styczniu przygotowane i czekały do dzisiaj . Boisko w Nowej Wsi - 
również było by przygotowane i dzisiaj wniosek czekałby na to aby go zawieść, a nie co 
siedem dni się spotykamy i sesje nadzwyczajne zwołujemy.
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że odbyło się spotkanie sołtysów na którym zostały 
przekazane materiały, które mówiły o programach odnowy i rady sołeckie i sołtysi w sposób 
świadomy  podejmowały  decyzje  na  temat  zebrań  wiejskich,  na  temat  włączenia  się  w 
programu i  dzisiaj  traktuje te sprawy jako te które stały się faktem. Dzisiaj  są  konkretne 
wnioski nad którymi rozmawia się i które wyniknęły z analizy. Jeżeli uchwały dzisiaj zostaną 
podjęte  jesteśmy  gotowi  ze  złożeniem  wniosków  w  Urzędzie  Marszałkowskim  i  albo 
ryzykujemy z naszej strony w przypadku Milikowa tą różnicę do wydatkowania w przyszłym 
roku albo nie, a możemy dla Milikowa uzyskać 450 tys.  Należy wziąć pod uwagę to, że 
pewne koszty z przygotowaniem wniosków też gmina ponosi. W sytuacji kiedy wniosek jest 
pozytywnie zaopiniowany mamy szansę na zwrot kosztów poniesionych na przygotowanie 
wniosków. Jeżeli odstąpimy od złożenia wniosków stracimy te pieniądze chyba, że będzie 
dogrywka – inny termin składania wniosków. 
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Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  poinformował,  że  na  zebraniu  wiejskim  w  Milikowie 
pojawiły się problemy przyziemne, podstawowe. 150 tys. środków własnych gdzie mówimy, 
że budujemy chodnik i szkoła już jest zamknięta, gdzie bezpieczeństwo jeżeli nie stać nas 
będzie wybudować chodnika. Zaczyna mieć mieszane uczucia, inwestycja za 600 tys. i jak się 
wytłumaczyć przed resztą ludzi, że to było konieczne i  pozyskaliśmy środki z zewnątrz i 
prawie nic nas to nie kosztowało. To „prawie nic”  to będzie dalej 150 tys.
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że wytłumaczenie jest proste – jest uchwała zebrania 
wiejskiego, którą respektujemy albo nie. Mieszkańcy za zebraniu w sposób demokratyczny 
wyartykułowali swoją propozycję. Będąc sołtysem mam mandat do tego żeby w tym kierunku 
działać.

Radna Henryka Pilna poinformowała, że nie ma pieniędzy na wykup gruntów pod boisko w 
Nowej Wsi (w budżecie jest  zapisane) a dzisiaj  mamy już wydatki przesunięcie w planie 
wydatków  na  przygotowanie  dokumentacji  dotyczącej  remontu  świetlicy  wiejskiej  w 
Wykrotach  18.300  zł  i  świetlica  Milików  remont  wewnętrzny  i  ocieplenie  elewacji  - 
przygotowanie dokumentacji 18.300 zł, a w Nowej Wsi potrzeba 24 tys. zł – nie trzeba było 
się zastanowić i dać jeden poważny wniosek na boiska niech dzieci ćwiczą. 
Sołtys wsi Gościszowa Janina Kuduk porosiła o zastanowienie się bo te pieniądze uciekają. 

Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak wyjaśnił radnej H. Pilnej. Jest to pierwszy krok. Odnośnie 
boiska – trzeba wykupić grunt, wykonać projekt jeżeli będzie to 6 tys. euro (20 tys. zł) to 
będzie dobrze, a wykonanie boiska to następne 50 tys. Wykup gruntów nie rozwiązuje jeszcze 
sprawy, nie pozwala wejść na to żeby robić boisko.
Radna Henryka Pilna dodała, że sprowadza się do początku naszego posiedzenia, gdybyśmy 
mieli  szybciej  materiały  i  dyskutowali  o  tym wszystkim  nie  było  by  antagonizmu  i  nie 
skakalibyśmy sobie do oczu.  Rada by miała  czas  na  dyskusją,  a  nie  przy  podejmowaniu 
decyzji. Sprawy by były wyjaśnione tylko nie dajecie żadnych szans aby dyskutować i na 
sesję przychodzić z opracowanym materiałem i wyjaśnionymi sprawami. 

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  nadmieniła,  że  18  maja  br.  został  ogłoszony  nabór 
wniosków o dofinansowanie projektów. Nie byliśmy na bieżąco i stad jest miesiąc poślizgu.

Radna  Elżbieta  Kata  odniosła  się  do  dwóch  projektów.  Jesienią  dowiedzieliśmy  się  o 
programie  odnowy  wsi.  Były  zebrania  wiejskie,  były  podejmowane  uchwały  zebrań 
wiejskich.  Problem  jest  taki,  że  jest  uchwalona  pewna  kwota  na  ten  cel,  która  jest  do 
wykorzystania w latach 2004 – 2006 i obawia się, ze jeżeli będziemy tak dyskutować i wracać 
do tego i tamtego w rezultacie żadnego wniosku nie złożymy to podejrzewa, że jak się środki 
wyczerpią  to  żadnego  naboru  na  kolejne  wnioski  nie  będzie.  Nie  podjęcie  uchwały  nie 
przyniesie nam chodników, wodociągów i innych rzeczy oraz przez nie podjęcie uchwały nie 
zwiększymy budżetu gminy.

Sekretarz GiM Józef Kata poinformował, że wspominał na Komisjach abyśmy skupili się i 
podjęli taką decyzję polegająca na tym żebyśmy dostali zielone światło do przygotowywania 
różnych projektów. Żebyśmy byli gotowi w każdej chwili jak będzie ogłoszony nabór, że 
mamy na półce pewną część dokumentacji, która nam umożliwia aplikacje wniosku. Uważa, 
że nie jest za późno aby do tego przystąpić. Można robić pewne projekty, dokumentacje i 
przygotowywać  się  ze  świadomością  taka,  że  będziemy  się  starali  o  środki  w  różnych 
działaniach i w różnych kierunkach. Nie mając przygotowanych takich dokumentacji niestety 
musimy dokonywać wyboru takiego, że to kryterium mówiące o uproszczonej dokumentacji 
na zgłoszenie bez projektu to jest jedyna droga, która możemy zastosować. 
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Radny Zbigniew Skwarek zadał pytanie, w programie odnowy wsi również są możliwości 
oprócz  środków  w  wys.  80%  pozyskiwania  innych  środków,  a  mianowicie  kosztów 
kwalifikowanych z  budżetu Ministerstwa Kultury,  a  przecież będą remontowane świetlice 
czyli ośrodki kultury – czy nie rozpatrywano takiej ewentualności aby wniosek złożyć jako 
instytucja przez co można by było liczyć nawet na 100% zwrotu kosztów.
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że była ta analiza przy czym nasze Gminne Centrum 
Kultury i Sportu nie posiada żadnych służb ani specjalistów i cała sprawa wnioskowania jest 
wątpliwa. 

Radna Małgorzata Braszko zgłosiła wniosek o zamknięcie dyskusji. 
W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” przyjęciem wniosku– 12, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 2. 

W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” podjęciem uchwały – 4, „przeciw” – 6, 
„wstrzymujących się” – 4. 
Przewodnicząca Rady Anna Rosa stwierdziła, że uchwała nie została podjęta.

3/2
Uchwała nr XXXV/289/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 14 lipca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Wykroty.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.
Głos zabrała radna Elżbieta Kata. Zaplecze kuchenne, które jest w fatalnym stanie jest między 
innymi  źródłem  dochodów  szkół.  Ponieważ  wszelkie  pozyskane  środki  z  imprez  idą  na 
wyposażenie.  Ponadto egzamin  gimnazjalny  odbywa się  w świetlicy,  święto matki,  dzień 
dziadka  dzień  babci  dla  całej  społeczności   również  odbywa się  w  świetlicy  i  wówczas 
herbatę gotuje się w czajnikach na zapleczu w toalecie bo tam są kontakty. Gdyby to zaplecze 
było takie jak trzeba to ciasta nie kroiłoby się na stole na papierze. Tyle ile zostało wkładu 
włożonego  przez  mieszkańców  w  czynie  społecznym  uważa,  że  to  co  jest  w  projekcie 
powinno być dokończone. 

Sołtys  wsi  Wykroty  Jan  Glina  poprosił  o  uszanowanie  woli  zebrania  wiejskiego.  Aby ta 
świetlica mogła istnieć potrzebne jest zaplecze i remont budynku. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Anna Rosa zamknęła dyskusję. 

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

W tym momencie Przewodnicząca Rady Anna Rosa ogłosiła przerwę. 

3/3
Uchwała nr XXXV/290/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 14 lipca 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2005 rok.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.
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Radna Genowefa Szpila zaproponowała wykreślenie w § 4 lit. b) o treści: „świetlica wiejska 
Milików – remont wewnętrzny i ocieplenie elewacji – przygotowanie dokumentacji 18.300 
zł”.
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że koszty wymienione w § 4 lit.b) zostały poniesione 
w związku z tym muszą w budżecie zostać ujawnione i rozliczone. W związku z powyższym 
proponuje pozostawienie tek kwoty aby zapłacić za opracowaną dokumentację. 

Radny Mariusz  Zamorski  zadał  pytanie,  czy  każdy Plan  Rozwoju  Miejscowości  kosztuje 
18.300 zł?
Sekretarz  GiM  Józef  Kata  odpowiedział,  że  przygotowanie  dokumentacji  polega  na 
skompletowaniu wniosku, przygotowaniu, wypełnieniu wniosku i napisaniu planu czyli to nie 
jest  wszystko.  Ten dokument  nie  kosztuje  18.300 zł  tylko  całokształt  prac  związanych z 
przygotowaniem,  złożeniem,  monitorowaniem,  usuwaniem  ewentualnych  poprawek  czy 
uzupełnień po badaniu panelu ekspertów. 
Dalej  radny Mariusz Zamorski,  przeraża mnie tylko jedno, że znowu my jako gmina nie 
potrafimy  złożyć  wniosków (czy  one  są  proste  czy  trudne).  W Rozporządzeniu  Ministra 
Rolnictwa  w  sprawie  programu  odnowy  wsi  jest  zapisane  co  wnioskodawca  dołącza  do 
wniosku: plan rozwoju miejscowego (czyli go mamy), uchwałę zebrania wiejskiego (nic nas 
nie kosztowała), uchwała rady gminy, kopię uchwały budżetowej lub kopie WPI, aktualne 
zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego z racji zaległości podatkowych. 
W związku z powyższym poprosił  wskazanie gdzie jest to 18.300 zł. 
Ponadto uważa, że te nioski powinny być zrobione przez pracowników urzędu, a środki w 
wysokości 18.300 zł wydać na inne ważniejsze sprawy, a nie opłacanie panów doktorów, 
magistrów, którzy podpisali się pod planem. Czytając ten polan nie ma żadnych cudów, jest to 
po prostu część strategii, część WPI, część materiałów, które się powtarzają to są materiały 
uzyskane z gminy. Ktoś to bierze, kompletuje, a my jak dobry wujek płacimy następnym 
firmom grube pieniądze. 
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że dane odczytane przez radnego M. Zamorskiego są 
tylko  elementy  załączników.  Radny  nie  wspomniał  o  samym  wniosku,  który  trzeba 
przygotować i  opracować.  Był  już na  ten temat  pytany przez radnych i  informuje,  że  na 
dzisiaj nie jesteśmy w stanie sami sporządzić wnioski i w związku z powyższym korzystamy 
z usług firm zewnętrznych. Myśli, że po tej edycji, która nastąpiła i po współpracy z firmami 
zewnętrznymi pracownicy urzędu nieźle  się  w tym kierunku przeszkolili  i  coraz większy 
zakres będzie  wykonywany własnymi siłami.  Natomiast  w obecnej  chwili  nie  było takiej 
możliwości. 

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  zwróciła  się  do  radnej  G.  Szpili  z  pytaniem,  czy 
podtrzymuje swój wniosek?
Radna  Genowefa  Szpila  odpowiedziała,  że  wniosku  nie  podtrzymuje.  Ponadto 
poinformowała, że Komisja Rewizyjna ma 3- 4 posiedzenia w ciągu miesiąca ani razu i nikt 
nie przyszedł i nie zapytał się czy jest zielone światło na zrobienie czegoś takiego za 18.300 zł 
czy na złożenie innego wniosku. Wie, ale nie oficjalnie, że została przyjęta do Urzędu kolejna 
osoba  celem  zajmowania  się  tymi  sprawami.  Jeżeli  mamy  tak  bogaty  budżet  i  możemy 
zatrudniać wciąż nowe osoby i płacić wynagrodzenia to faktycznie na przyszły rok wystarczy 
tylko na wynagrodzenia.
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że ktoś musi te zadania wykonywać. Proszę spojrzeć 
na inne urzędy miejskie gdzie w samym referacie zamówień publicznych pracuje po siedem 
osób, u nas pracuje jedna osoba. W referatach przygotowania i realizacji inwestycji pracuje po 
kilkanaście osób. Jako sekretarz będzie proponował na rok przyszły zmiany organizacyjne i 
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personalne  celem  usprawniania  pracy  zwłaszcza  w  sferze  przygotowania  i  realizacji 
inwestycji i przetargów. 
Radny Mariusz Zamorski poinformował, że większość pracowników urzędu dokształca się za 
pieniądze gminy. To już trwa ileś lat, Rada kilkakrotnie była temu przeciwna i w dalszym 
ciągu słyszy się,  ze nie potrafimy, my się  jeszcze uczymy.  Czytając ten wniosek ¾ tego 
wniosku to dane podmiotu, opis gdzie wystarczy tylko wstawić tak – nie – nie dotyczy, to 
naprawdę  18.300 zł - gratuluję.
Sekretarz GiM Józef Kata podziękował.
Radna Genowefa Szpila uzupełniła wypowiedź radnego M. Zamorskiego i poinformowała, że 
zaplanowano na 2005 r. ok. 40 tys. na dokształcanie pracowników z pieniędzy podatników. 
Nie wie w którym zakładzie pracy tyle pieniędzy wydaje się na dokształcanie. 
Sekretarz GiM Józef Kata stwierdził, ze rozmawia się o tematach, które nie są przedmiotem 
obrad dzisiejszej sesji i nie rozumie dlaczego w tym momencie dyskusji ten temat się pojawia. 
Proponuje aby skupić się nad projektem uchwały, który jest związany z wcześniej podjęta 
uchwała i jeżeli są pytania w tym zakresie to poprosił o zadawanie. 
Radna  Genowefa  Szpila  odpowiedziała,  że  jest  to  wszystko  związane  z  wydatkami 
budżetowymi.

Radny Piotr Bober poinformował o darmowym  szkoleniu  z Unii Europejskiej jakie odbyło 
się w Nowym Targu gdzie dziwili się, że nie było nikogo z gminy  Nowogrodziec kto chce za 
darmo dostać nauki.

Przewodnicząca  Rady Anna  Rosa  zgłosiła  wniosek  o  wykreślenie  w §  4  lit.  b)  o  treści: 
„świetlica  wiejska  Milików –  remont  wewnętrzny  i  ocieplenie  elewacji  –  przygotowanie 
dokumentacji 18.300 zł”.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  14  radnych,  „za”  wnioskiem  –  4,  „przeciw”  –  6, 
„wstrzymujących się” – 4. 
Przewodnicząca Rady Anna Rosa stwierdziła, że wniosek nie został przyjęty.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Anna Rosa zamknęła dyskusję. 

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

3/4
Uchwała nr XXXV/291/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 14 lipca 2005 r.

w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  dla  Gminy  i  Miasta 
Nowogrodziec.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.
Radna Maria Wojciechowska zadała pytanie, czy w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym pkt 6 
o treści:  „Świetlica  wiejska Milików -= remont wewnętrzny i  ocieplenie elewacji” będzie 
wykreślony?

W tym momencie Przewodnicząca Rady Anna Rosa ogłosiła przerwę.

Po przerwie  głos  zabrał  Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak informując,  że  po konsultacji 
uznano, że pkt 6 można wykreślić. 
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W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Anna Rosa zwróciła się z zapytaniem, kto 
jest za wykreśleniem pkt 6. 
W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” wykreśleniem pkt 6 – 12, „przeciw” – 1, 
„wstrzymujących się” – 1. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Anna Rosa zamknęła dyskusję. 

W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” podjęciem uchwały – 10, „przeciw” – 3, 
„wstrzymujących się” – 1. 

Głos zabrał radny Mariusz Zamorski. Uchwał o podjęciu decyzji w sprawie należności za 
opracowane  plany  i  inne  dokumenty,  które  potrzebne  są  przy  ubieganiu  się  o  środki 
zewnętrzne  było sporo. I nie przypomina sobie ani jednego przypadku aby Rada wcześniej 
była informowana o wydatkach związanych z przygotowaniem dokumentów. Zawsze Rada 
stawiana jest pod ścianą. A jeżeli Rada się zbuntuje i nie będzie podejmować takich decyzji to 
w jaki sposób te należności finansowe będą realizowane?
Następnie poinformował, że Sekretarz odpowiedział, że pójdziemy na urlop. 

Ad.  4. Przewodnicząca  Rady Miejskiej  Anna Rosa  stwierdziła,  że  porządek obrad  został 
wyczerpany i o godzinie 18:30 zamknęła XXXV Sesję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
 
        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

       Jolanta Janeczko                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

         podinspektor                                                                    Anna Rosa
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