
Protokół nr XXXVI/05
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytej w dniu 10 sierpnia 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 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób 
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Spóźniona radna Genowefa Szpila (godz. 14:51).
Nieobecna radna Małgorzata Braszko.

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. Przyjęcie  protokołu  z  XXXIII,  XXXIV  i  XXXV  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 uchwał:
1) w sprawie nabycia nieruchomości,
2) w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole 

Zakładów Opieki  Zdrowotnej  dla  przeprowadzenia  głosowania  w wyborach  do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 
września 2005 r.,

3) w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu dla przeprowadzenia głosowania w 
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 r.,

4) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Gierałtowie,
5) w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta i Gminy Nowogrodziec,
6) w sprawie  opinii  do  projektu  restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu.
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.



Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  zgłosił  wniosek  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad 
projektu  uchwały  w  sprawie  bezprzetargowej  sprzedaży  nieruchomości  niezabudowanej 
uzasadniając,  że  jest  to  powrót  do  wcześniej  podjętej  uchwały  ponieważ  Koncern 
Energetyczny wystąpił z wnioskiem o sprzedaż dodatkowej części gruntu. 
Przewodnicząca Rady Anna Rosa zaproponowała przegłosowanie wniosku.
W  głosowaniu  jawnym brało  udział   radnych,  „za”  wprowadzeniem  do  porządku  obrad 
projektu uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej – 13, 
„przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

Radny Robert Relich zgłosił wniosek aby projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole 
Podstawowej w Gierałtowie przenieść do pkt 6 ppkt 1)
Przewodnicząca Rady Anna Rosa zaproponowała przegłosowanie wniosku.
W głosowaniu jawnym brało udział  radnych, „za” przeniesieniem projektu uchwały – 12, 
„przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1. 

Następnie Przewodnicząca Rady Anna Rosa odczytała pkt 6 porządku po wprowadzonych 
zmianach, który przedstawia się następująco:

1) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Gierałtowie,
2) w sprawie nabycia nieruchomości,
3) w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole 

Zakładów Opieki  Zdrowotnej  dla  przeprowadzenia  głosowania  w wyborach  do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 
września 2005 r.,

4) w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu dla przeprowadzenia głosowania w 
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 r.,

5) w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta i Gminy Nowogrodziec,
6) w sprawie  opinii  do  projektu  restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu,
7) w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

W głosowaniu jawnym brało udział  radnych, „za” przyjęciem porządku – 13, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0. 

Ad. 3. Protokoły z XXXIII, XXXIV i XXXV Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu przyjęto. 

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

Ad. 5. Sprawozdanie Burmistrza Nowogrodźca z  działalności  z uwzględnieniem prac nad 
wdrażaniem  Strategii  Rozwoju  Gminy  Nowogrodziec  w  okresie  między  sesyjnym  oraz 
wykonania uchwał Rady przedstawił Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak.
1. Sprawy związane z przygotowaniem dożynek, które odbędą się w Wykrotach 4 września 

br. 
Przeprowadzono wiele spotkań (zarówno z księdzem proboszczem i sołtysem). Omawiano 
sprawy dróg.  Uzyskano  od  sponsora  80  litrów farby  „Śnieżka”  na  rzecz  dożynek  celem 
przeprowadzenia remontu elewacji świetlicy.
2. Sprawy wniosków związanych z wodociągowaniem Kierżna, Milikowa.
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Odbyło się spotkanie z Posłem Poniźnikiem i Senatorem Matusiakiem aby nadać dalszy ciąg 
wnioskom. Pozytywnie przeszły ocenę u Marszałka Województwa i zostały przekazane do 
Wojewody celem dalszej oceny.
3. Prowadzone są prace przygotowawcze do projektu na oczyszczalnię ścieków.
Przeprowadzono konsultacje  ze  znanymi  biurami  projektowymi tj.  Ekoprojekt  z  Zabrza  i 
Waserunion z Poznania jak i z biurem urbanistyki z Jeleniej Góry celem doboru technologii 
dla oczyszczalni, która musi ulec aktualizacji i koncepcji rozbudowy systemów przesyłowych 
oraz  ścieków  sanitarnych  i  deszczowych.  Jeżeli  wszystko  dobrze  pójdzie  będzie  można 
ogłosić przetarg na dokumentację oczyszczalni ścieków i kanalizacji w gminie.
4. 27  lipca  br.  został  ogłoszony  przetarg  na  wykonanie  dokumentacji  wodociągowej  w 

Gierałtowie. Otwarcie ofert nastąpi 12 sierpnia br. 
5. Odbyło się  spotkanie u  Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z 

udziałem Z-cy Burmistrza i Prezesa Hydro-Tech w celu uzyskania informacji o pomocy i 
funduszach jakie można uzyskać odnośnie wodociągowania,  kanalizacji  i  oczyszczalni 
ścieków.

6. Sprawa koncepcji selektywnej zbiórki odpadów w całej gminie.
Pojawiły się firmy, które chcą się problemem zajmować (firma Almeks). 
7. 30 lipca br. Z-ca Burmistrza spotkał się z Senatorem Matusiakiem w sprawie pomocy 

odnośnie wniosków do SPOR-u i INTERREG. 
8. Sprawa pogorzelców z Zabłocia. 
Odbywa się szukanie sponsorów. 
9. Sprawa przetargu na organizację dożywiania dla dzieci.
Sprawy  są  omawiane  wspólnie  z  Kierownikiem  Miejsko  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej i pracownikami Urzędu.
10. Dotarto do Państwowej Agencji  Inwestycji  Zagranicznych celem promocji  terenów do 

sprzedaży. Ponownie został zgłoszony akces na promowanie terenów za granicą. 
11. Odbyło się spotkanie z nowym dyrektorem firmy Noelken podczas którego przedstawiono 

dalsze plany rozwojowe firmy (bardzo pozytywne).
12. Sprawa rozwiązania problemu dostawy ciepła. 
Przeprowadzone zostały rozmowy z firmami, które chcą wejść w miejsce Termoelu i zająć się 
dostawą ciepła: Ecogas, Clima Heat i Enera. Firmy przedstawiły swoje koncepcje i konkretne 
umowy na dostawę ciepła. Sprawa zostanie w najbliższych dniach rozwiązana z końcowym 
pozytywnym efektem. 
13. Pojawiła się jeszcze jedna firma produkcyjna, która chce produkować tubki aluminiowe 

dla farmacji  i  jest  zainteresowana terenem gminy. Jest  możliwość pozyskania nowych 
miejsc  pracy  jak  również  firma  gwarantuje  sprowadzenie  bardzo  nowoczesnych 
technologii. 

Pytania do złożonej informacji.
Radna Henryka Pilna nawiązała do wspomnianej firmy, która będzie zajmowała się odbiorem 
odpadów. Pamięta (Pan nie był jeszcze pracownikiem Urzędu), na któreś z sesji padły pewne 
stwierdzenia  i  pewne  zobowiązania.  Był  obecny  Kierownik  Referatu  Wł.  Konefał,  który 
zajmuje się tymi sprawami i mówił o spółce z Bolesławca. Wydaje się, że dużo pracy włożył 
w opracowanie materiałów (dwie książki dość grube), które każdy z radnych otrzymał. W 
związku z tym ma pytanie, po pierwsze co z tym materiałem czy on będzie użyteczny, po 
drugie  do  pilotowania  tych  spraw  był  przeznaczony  Kierownik  Wł.  Konefał,  dalsze 
informacje dla Rady miały być w momencie kiedy to sprawa śmieci zostanie w Starostwie 
Powiatowym na  jakimś  tam szczeblu  dograna  i  dopiero  po  uzyskanych  informacjach  od 
Kierownika  Wł.  Konefała  Rada  miała  dyskutować,  debatować  i  wybrać  coś  z  tego. 
Stwierdziła, że Z-ca Burmistrza bardzo nie jasno przedstawił temat. 
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Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział,  że nic nie  zostało przekreślone.  W tych 
spotkaniach  brał  udział  Pan  Konefał.  Jest  to  nie  tyle  nasza  inicjatywa  tylko  sama  firma 
składała informację. Jest to duża firma funkcjonująca w wielu samorządach w całym kraju, 
przedstawiła  swoją  koncepcję,  ale  nic  jeżeli  chodzi  o  dotychczasowe  prace  nie  zostało 
wywrócone. Zapewnił,  że sprawy wcześniejsze są kontynuowane. Poprosił aby potraktować 
to jako informację.

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  w  uzupełnieniu  wypowiedzi  radnej  H.  Pilnej 
poinformowała,  że  rozmowy trwają  od  lutego.  25  lutego 2005  r.  odbyło  się  spotkanie  z 
udziałem Sekretarza i Dyrektora firmy, która obsługuje miasto Bolesławiec. Stwierdza, że 
cierpliwość Rady jest duża i Rada oczekuje efektów rozmów. Problem śmieci na terenie całej 
gminy istnieje po dziś dzień.  

Radny  Piotr  Bober  dodał,  że  na  wspomnianej  przez  radną  H.  Pilną  sesji  padła  data  1 
października 2005 r.  jako rozpoczęcie selektywnej zbiórki odpadów. Wcześniej  miały być 
informacje w szkołach o sposobie zbiórki i do tej pory nie widział, a 1 październik się zbliża. 
Zadał pytanie, czy zdąży się to zrobić i czy data 1 października 2005 r. jest aktualna?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że w ocenie prawnej jest już umowa na prowadzenie 
tych spraw. Może to być kwestia najbliższych dni kiedy będzie opinia prawna i wtedy jeżeli 
nie  będzie  przeszkód  w  kierunku  podjęcia  współpracy  ruszymy  z  programem.  Odnośnie 
kampanii w szkołach to rozpocznie się od 1 września z uwagi na okres wakacyjny. 

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  zadała  pytanie,  jakie  są  rozmowy  i  wstępne  decyzje 
względem dalszego funkcjonowania wysypiska śmieci?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział,  że radna H. Pilna wspomniała o dwóch grubych 
dokumentach, które będą przedmiotem rozpatrzenia i uchwalenia. W ramach tego programu 
będą  dyskutowane  i  podejmowane  oficjalne  decyzje  dotyczące  stanowiska  gminy  w 
odniesieniu  do  składowiska  odpadów  bo  to  musi  się  zmieścić  w  ramach  uchwalonego 
programu. Sądzi, że uda się w miesiącu wrześniu wrócić do tematu.

Radna Henryka Pilna odniosła się do wypowiedzi Z-cy Burmistrza w sprawie rozbudowy 
firmy Noelken w Nowogrodźcu. Nie wie do kogo mieć pretensje, ale pracownicy do tego 
zakładu  będą  chodzić  po  ciemku  zgodnie  z  przedłożonymi  dokumentami  jakie  zostały 
przedłożone Radzie. Czy zostało to rozważone?
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  odpowiedział,  że  należy  podjąć  starania.  Podczas 
rozmowy  z  przedstawicielami  zakładu  byli  zainteresowani  dostawami  gazu,  energią 
elektryczną i sprawami wodociągowania. Te sprawy zostaną podjęte i będą kontynuowane. 
Również sprawa oświetlenia będzie rozwiązywana.

Radny Piotr Bober wypowiedział się w sprawie oświetlenia. Rada podjęła uchwałę na sesji 
budżetowej oświetlenie na ulicy Chrobrego w pierwszym punkcie. Ostatnio dowiaduje się, że 
jest przetarg na oświetlenie ulicy, która nie ma związku z ulicą Chrobrego na dokumentację. 
Natomiast są takie ulice, na które dokumentacja jest zrobiona, leży, przeterminowana będzie 
i  dalej  będzie  cięta  na  paski,  a  z  paskami  będą  wyrzucane  pieniądze.  Jak  to  się  ma  do 
oszczędności i oświetlenia ulic.
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że w zadaniach budżetowych w zakresie oświetleń 
jest  ulica  Chrobrego.  W tej  chwili  pierwszy przetarg jaki  się  odbył  dotyczył  trzech ulic: 
Podleśnej, Kwiatowej i Lipowej. W przygotowaniu są następne przetargi i jeżeli będzie to 
możliwe będzie wykonywany pełny zakres zadań budżetowych. Z informacji Pana Chudasia, 
po wizytacji Zakładu Energetycznego i po sprawdzeniu warunków jak również biorąc pod 
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uwagę sprawy związane z Wojewódzką Dyrekcją Dróg to będzie najtrudniejszy problem do 
przebrnięcia.  To,  że  jest   zadaniem  ujętym  w  budżecie  to  nie  schodzi  z  przedmiotu 
zainteresowania i nikt o nim nie zapomniał ale jest zadaniem najtrudniejszym.

Radna  Henryka  Pilna  uzupełniła  wypowiedź  radnego  P.Bobera.  Podaje  się,  że  na  ulicy 
Chrobrego  częściowe  oświetlenie  jest  oświetleniem  energochłonnym  przestarzałym  i  w 
najbliższym czasie wymaga demontażu. Jeżeli chodzi o ulicę Kaolinową, która była druga po 
ulicy Chrobrego we wnioskach do budżetu to pisze się, że w wyniku wizji ustaleń w chwili 
obecnej nie ma technicznych możliwości z uwagi na brak linii energetycznej wzdłuż części 
ulicy Chrobrego i  całkowitego braku linii  energetycznej wzdłuż ulicy Kaolinowej.  Zadaje 
pytanie,  czy  na  tych  ulicach,  które  są  uliczkami  miedzy  domkami  prawdopodobnie 
prywatnymi wystarczy zakręcić żarówki? Czy ulica Chrobrego i ulica Kaolinowa, które to 
ulice nie tylko nie mają poboczy, którymi bezpiecznie przemieszczaliby się mieszkańcy, nie 
ma chodników. Wnioskowała o budowę chodnika i  ma odpowiedź z Dyrekcji  Okręgowej 
Dróg, że w 2005 roku nie mogą założyć bo nie mają w planie, ale postara się dopingować 
żeby wymóc, nie obchodzi mnie , że w planie jest obwodnica, ona będzie może za 10 lat (koło 
mnie tez ma iść obwodnica między moją komórką na węgiel a Szeterlaka stodołą, a druga ma 
iść między Panem Kleszczyńskim a spaloną stodołą na Ołdrzychowskiej). Więc nie ma ani 
chodnika, ani uregulowanych poboczy, ani oświetlenia, a są to drogi którymi przemieszcza się 
ciężki sprzęt (leci prosto z czwórki). Tak dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców? Bierze się 
pod uwagę małe uliczki  i  inne  sprawy,  a  tutaj  gdzie  jest  naprawdę niebezpiecznie,  gdzie 
mieszkańcy upominają się od 1996 r.

Radny Mariusz Zamorski poinformował, że przedstawiona informacja Z-cy Burmistrza jest 
niepełna z  prostego względu.  Brak jest  jak zwykle  informacji  o  wydanych zarządzeniach 
przez Burmistrza. Kilka sesji temu podnosił tą sprawę i dalej tego nie ma. Uważa, że sesja jest 
ku temu aby wszyscy radni, sołtysi i mieszkańcy dowiedzieli się jakie Burmistrz podejmuje 
działania. 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że będzie taka informacja.

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  nawiązała  do  informacja  odnośnie  trzech  inwestorów 
strategicznych,  którzy  byli  na  rozmowach  w  Urzędzie  przy  udziale  Prezesa  Spółdzielni 
Mieszkaniowej.  W dniu  wczorajszym Rada  otrzymała  informację  od  Prezesa  Termoel  w 
sprawie przerwy w dostawie ciepłej  wody jak również przedstawił  fakt  zerwania umowy 
Spółdzielni Mieszkaniowej na dostawę energii cieplnej. Poprosiła o więcej informacji, czy są 
szanse aby do połowy sierpnia rozwiązać problem?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział,  że każda firma wypowiedziała się i dała 
swoje oferty. Jutro rozpoczną się rozmowy również z Termoelem i Bankiem Leasingowym. 
Pracujemy  codziennie  nad  sprawą.  W  najbliższych  dniach  sprawa  zostanie  rozwiązana. 
Według opinii  Z-cy  Burmistrza  nie  ma zagrożenia  jeżeli  chodzi  o  dostawę ciepła,  ciepło 
będzie  podane.  Jeżeli  chodzi  o  dostawę  ciepłej  wody  robione  jest  wszystko  aby  znaleźć 
rozwiązanie, które pozwoli  jak najszybciej  tą sprawę rozwiązać. Myśli się o trójstronnych 
negocjacjach z  nowym kontrahentem z Zakładem Gazowniczym. Zakład Gazowniczy jest 
największym dłużnikiem i jeżeli uda się wynegocjować otworzenie gazu to sprawa będzie 
rozwiązana  (nie  za  pomocą  oleju  tylko  za  pomocą  gazu).  Konkretne  efekty  natychmiast 
zostaną podane Radzie. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zwróciła się z zapytaniem, jakie były i czy w ogóle były 
wypracowane konkretne wnioski i ustalenia w Banku Leasingowym?
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Sekretarz  GiM  Józef  Kata  poinformował,  że  podczas  spotkania  w  Bankowym Funduszu 
Leasingowym, którego celem było dowiedzenie się jakie będzie stanowisko banku w obecnej 
sytuacji. Bank przedstawił swoje stanowisko w sposób bardzo jasny. Bank na dzień dzisiejszy 
wystąpił  o  zapłatę  zaległości,  które  wynikają  z  niespłaconych  rat  leasingowych.  Jest  to 
procedura wszczęcia rozwiązania umów leasingowych. Bank preferuje rozwiązanie takie, że 
sprzeda urządzenia po rozwiązaniu umów leasingowych temu kontrahentowi, który zapłaci 
pozostałą do spłaty kwotę kapitału.  Z tych trzech kontrahentów z którymi prowadzone są 
rozmowy dwaj przeprowadzili szczegółowe rozmowy z bankiem i są gotowi zastosować takie 
wykupy.  Jak  będą  przebiegały  dalsze  działania?  Może  to  tak  wyglądać,  ze  w  przyszłym 
tygodniu  bank  może  wypowiedzieć  umowy leasinowe  Termoelowi  i  najprawdopodobniej 
może sprzedać urządzenia firmie, która zapłaci kwotę wynikającą z kapitału pozostałego do 
spłaty. 

Radna Elżbieta Kata poprosiła o szerszą informację  w sprawie dożywiania dzieci.
Informację przedstawiła Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna 
Lityńska.  Pozyskana  została  większa  kwota  środków  z  budżetu  wojewódzkiego  na 
dożywiania  i  chcielibyśmy  od  miesiąca  września  do  końca  roku  wprowadzić  obiady 
jednodaniowe.  W  związku  z  tym  jak  mówi  ustawa  o  zamówieniach  publicznych  należy 
przeprowadzić  przetarg,  który  przewidziany  jest  na  18  sierpnia  br.  Chcielibyśmy  tym 
dożywianiem  objąć jak najwięcej dzieci. Posiłki jednodaniowe będą podawane w ten sposób, 
że nie zawsze będzie to sama zupa, będzie to na przemian jednego dnia zupa drugiego dnia 
drugie danie. Z ustaleń jakie zostały przeprowadzone w Sanepidzie w Bolesławcu wynika to 
w  ten  sposób,  że  nie  muszą  to  być  wyjątkowe  obwarunkowania  jakie  wiążą  szkoły  w 
przypadku gotowania posiłków. Oferent, który wygra przetarg będzie przygotowane posiłki 
przywoził do szkoły w termosach.  Natomiast spotkanie z dyrektorami szkół nastąpi po 20 
września br. aby ustalić jaka będzie kolejność zachowania dowożenia gorących posiłków. I 
będzie musiały być ustalone godziny wydawania posiłków. Natomiast cała procedura, która 
jest związana z objęciem pomocą rodzin jest taka sama jaka zachowana była do tej pory, a 
więc rodzice składają  wniosek do MGOPS o udzielenie pomocy,  przeprowadzany zostaje 
wywiad, później wydana jest decyzja administracyjna i na podstawie decyzji sporządzone są 
w dwóch egzemplarzach listy, jedna będzie przekazywana do szkoły, druga do wykonawcy i 
na podstawie tych list będą wydawane posiłki. Wyobrażamy sobie to w ten sposób, że będzie 
w  każdej  szkole  upoważniona  jedna  osoba  (być  może  osoba  z  obsługi),  która  będzie 
nadzorowała wydawanie posiłków aby właściwe dzieci skorzystały z tego gorącego posiłku 
bo oferent  nie będzie znał dzieci  uprawnionych do skorzystania.  Być może w pierwszym 
okresie  wystąpią  trudności  dlatego,  że  jest  to  nowe  zadanie,  które  do  tej  pory  nie  było 
realizowane.  Z  uwagi  na  wysokość  środków  finansowych  uważa,  że  to  zdanie  należy 
wprowadzić  chociażby z  tej  racji,  że  przeprowadzając  wywiady w różnych środowiskach 
zbieramy informacje  i  informacje  są  tego  typu,  że  dotychczas  stosowane  słodkie  bułki  i 
jogurty  nie  cieszą  się  wśród  dzieci  takim dużym zaangażowaniem z  uwagi  na  to,  że  są 
każdego dnia takie same i monotonne. Powinniśmy zabiegać o to aby urozmaicać dożywianie. 
Nie mniej jednak program, który mówi o dożywianiu w 2005 roku nakłania gminy do tego 
aby wprowadzać gorące posiłki. Mamy świadomość, że wprowadzenie pełnych obiadów na 
pewno byłoby kłopotliwe chociażby z tej racji, że te posiłki muszą być przywożone, a więc 
muszą być spełnione wymogi, dostawca musi przywozić w odpowiednich termosach np. zupa 
musi  mieć  odpowiednią  temperaturę  50  –  60o  ,  musi  być  podawana  w  naczyniach 
jednorazowego użytku aby Sanepid nie miał pretensji do szkoły. 

Radna Elżbieta Kata zabrała głos odnośnie oświetlenia. W odpowiedzi na interpelację jest 
zapis  „  Z  uwagi  na  wysokie  koszty  budowy  oświetleń,  realizację  ich  można  prowadzić 
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etapami  b)  ul.  22  lipca  w  Wykrotach  –  po  zakończeniu  procedur  przetargowych  na 
oświetlenia drogowe, rozważy się możliwość dalszej realizacji oswietlenia drogowego ulicy 
22  lipca  w  Wykrotach  –  III  etap,  c)  ul.  Morelowej,  ul.  Wiśniowej  w  Nowogrodźcu  – 
wykonany został projekt budowlany ... d) ul. Młyńska w Nowogrodźcu – wykonany został 
projekt  budowlany  ...,  e)  ul.  Lipowej  ,  ul.  Kwiatowej,  ul.  Podleśnej  w  Nowogrodźcu  – 
ogłoszony został przetarg ...”.  W związku z tym zadała pytanie, czy po zakończeniu tego 
wszystkiego rozpocznie się  realizację  oświetlenia  ulicy 22 lipca w Wykrotach (zgodnie z 
uchwałą budżetową)?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak poinformował, że w chwili obecnej trudno szczegółowo 
odpowiedzieć. Liczymy na to, że jeżeli zostaną środki finansowe to one pójdą na ulicę 22 
lipca.

Na posiedzenie przybyła spóźniona radna Genowefa Szpila (godz. 14:51).

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zadała pytanie w sprawie przekazania budynku szkoły na 
wniosek Dyrektora Tomaszewskiego, czy budynek jest dalej własnością szkoły?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że taki wniosek wpłynął. Budynek jest komunalny w 
zarządzie Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu i procedura polega na tym, aby budynek z 
powrotem wrócił od szkoły do zasobów gminnych czy też do administracji ZGKiM należy 
wcześniej wygasić ten zarząd. Jest to w trakcie przygotowania. 

Ad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał: 

6/1

Uchwała nr XXXVI/292/05
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 10 sierpnia  2005 r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Gierałtowie.

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

W imieniu Rady Przewodnicząca Rady Anna Rosa pogratulowała wyboru i życzyła sukcesów 
nad wdrażaniem programu edukacyjnego dzieci. 
Następnie ogłosiła przerwę w obradach.

6/2
Uchwała nr XXXVI/293/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 10 sierpnia  2005 r.

w sprawie nabycia nieruchomości.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.
Radny Piotr Bober zwrócił  się z zapytaniem, jaki jest  zapis w planach zagospodarowania 
przestrzennego, czy to są grunty rolne?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że klasyfikacja według mapy jest gruntów rolnych, 
ale w chwili obecnej nie potrafi odpowiedzieć.

Radny Zbigniew Mitera poprosił o podanie przybliżonego kosztu zakupu.

7



Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że nie wiadomo. Po uzyskaniu zgody rozpoczną się 
negocjacje.

Radna Henryka Pilna zadała pytania, czy są to grunty w strefie zalewowej? O ile pamięta 
zawsze po przybraniu rzeki stoi woda. Czy w takim przypadku będzie można budować, a 
jeżeli tak to czy mamy pieniądze na podwyższenie terenu?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że są to tereny zalewowe. Przy czym mówienie o 
budowie boiska to jest bardzo duże słowo bo chodzi tu o grunty do celów treningowych. 

Radna Genowefa Szpila zwróciła uwagę na przebiegającą przez środek działek drogę oraz na 
działkę nr 571, która wchodzi w to wszystko i nie będzie można stworzyć boiska.

Sołtys Nowogrodźca Halina Słabicka poinformowała, że właścicielem jednej z działek jest 
Słabicki Ignacy i on absolutnie nie wyraża zgody na sprzedaż swojej działki. 

Radna Henryka Pilna zwróciła się z zapytaniem, czy projekt uchwały i działki wskazane w 
projekcie są sprawami dogranymi? Jeżeli ktoś się nie zgodzi na sprzedaż działki to co wtedy?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że nie kupimy.
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  poinformował,  że  uchwały  nie  było  dopóki  nie  było 
przeprowadzonych wstępnych rozmów na temat działek i możliwości wykupu. Z informacji 
jakie posiada to rozmowy są na takim etapie, że można sprawę sfinalizować. 

Radna Henryka Pilna poinformowała, że grunt jest  o powierzchni łącznie 2,0229 ha,  a w 
budżecie jest 20 tys. zł. W związku z powyższym zdała pytanie, czy te 20 tys. zł wystarczy na 
wykupienie tego gruntu? Jeżeli nie wystarczy to gdzie widzimy oszczędności na wykupienie i 
czego nie wykonamy jeżeli zapłacimy za grunt?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że w roku bieżącym możemy wydać tylko 20 tys. zł. 

Radny  Zbigniew  Skwarek  poinformował,  że  rozmowy  były  przeprowadzone  w  kwestii 
wykupu  pod  boisko  treningowe,  został  przygotowana  dokumentacja  i  na  pewno  zostały 
dokonane wstępne uzgodnienia z właścicielami gruntów. Podobnie jak w Nowej Wsi wszyscy 
byliśmy  za  żeby  jednak  boisko  treningowe  też  było,  boisko  wokół  szkoły  aby  dzieci  i 
młodzież mogły ćwiczyć bo jest tylko jedna płyta w Zebrzydowej, a na pewno Pan Mitera wie 
jak się  niszczy gdy się  ćwiczy tylko na jednym boisko.  W Nowogrodźcu miało powstać 
boisko treningowe przede wszystkim dla dzieci i młodzieży nie tylko z Nowogrodźca ale na 
zajęcia przyjeżdzają dzieci z Milikowa, Gościszowa,Parzyc, Gierałtowa. Zajęcia odbywają się 
prawie  codziennie,  setka  dzieci  trenuje  (w roku szkolnym jeszcze  więcej).  Boisko,  które 
znajduje się koło Kwisy tzw. boczne praktycznie przez 7 – 8 miesięcy nie  nadaje się do 
treningu ponieważ jest  to  teren  bagnisty  i  stoi  woda.  Nie  ma  gdzie  ćwiczyć  dlatego,  że 
drugiego takiego terenu nie ma. 
Dodał, że wszystko zostało przygotowane zgodnie z uchwałą budżetową. Ponadto ze względu 
na  bezpieczeństwo dzieci  i  młodzieży  (przechodzenie ciągle  na  zajęcia  na  boczne  boisko 
przechodząc przez ulicę i koło rzeki) boisko boczne jest nieodpowiednie bo ciągle są narażeni 
na  niebezpieczeństwo.  Proponowana  uchwała  jest  konsekwencją  podjętej  uchwały 
budżetowej, środki są na ten cel, referat przygotował to pod boiska (widocznie inaczej nie 
było można tego zrobić). 

Radny Mariusz  Zamorski  zadał  pytanie,  czy ten teren jest  w strefie  zalewowej i  czy nie 
będziemy musieli ponosić dodatkowych kosztów związanych z budową wałów?
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Sekretarz  GiM  Józef  Kata  odpowiedział,  że  przy  odbudowie  stadionu  zostało  wykonane 
kilkadziesiąt metrów wałów. Płytę należy zniwelować, przygotować do wysiania murawy aby 
spełnić warunki boiska treningowego (być może ogrodzić).
Dalej radny Mariusz Zamorski zadał pytanie, jeżeli stan wody na Kwisie podnosi się czy te 
tereny na dzień dzisiejszy ulegają podtopieniu?
Sekretarz  GiM  Józef  Kata  odpowiedział  przecząco,  dopiero  przy  wysokich  stanach 
powodziowych. 

Radny Ludwik  Gałak zadał  pytanie,  czy nie  była  rozważana  możliwość  przeprowadzenia 
drenażu na bocznym boisku niż kupować nowe działki, które są też ryzykowne?
Radny Zbigniew Skwarek poinformował, że poziom wody reguluje wysokość wody na boisku 
i żaden drenaż nie pomoże.
Sekretarz  GiM  Józef  Kata  nawiązał  do  argumentów przedstawionych  przez  radnego  Zb. 
Skwarka. Boisko jest po tej samej stronie co są szatnie, młodzież korzysta z szatni, toalet i nie 
musi  przechodzić  przez  ruchliwą  ulicę.   Stąd  jest  pomysł  i  uzasadnienie  do  tego  aby 
przedłużyć za stadionem teren do treningu. 

W związku z brakiem Przewodnicząca Rady Anna Rosa zamknęła dyskusję.  

W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” podjęciem uchwały – 9, „przeciw” – 1, 
„wstrzymujących się” – 4. 

6/3
Uchwała nr XXXVI/294/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 10 sierpnia  2005 r.

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005 r.

W związku z brakiem Przewodnicząca Rady Anna Rosa zamknęła dyskusję.  

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

6/4
Uchwała nr XXXVI/295/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 10 sierpnia  2005 r.

w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 r.

W związku z brakiem Przewodnicząca Rady Anna Rosa zamknęła dyskusję.  

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

6/5
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Uchwała nr XXXVI/296/05
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 10 sierpnia  2005 r.
w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta i Gminy Nowogrodziec.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.
Sekretarz  GiM  Józef  Kata  zgłosił  autopoprawkę  do  projektu  uchwały  §  2  „Wykonanie 
uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca”.

Radny Ludwik Gałka zadał pytanie, co gmina zrobi z takim samochodem?
Następne  pytanie  zadała  Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa,  kto  pokryje  koszty  za 
parkowanie? 
Sekretarz  GiM Józef  Kata poinformował,  że  jest  ocena rzeczoznawcy i  będzie  można go 
sprzedać.  Natomiast  z  tytułu przychodu ze sprzedaży zostaną rozliczone i  pokryte  koszty 
parkowania  na  parkingu  strzeżonym na  który  został  samochód  odstawiony przez  Policję. 
Jeżeli te koszty nie pokryją to z mocy ustawy gmina pokryje te koszty. Dla gminy jest to 
dodatkowa  sprawa  związana  z  obowiązkiem  gminy  w  zakresie  usuwania  porzuconych 
pojazdów (jak się nie ustali właściciela) na koszt gminy. 

Radny  Zbigniew  Skwarek  zwrócił  uwagę  na  zapis  w  §  3  „Uchwała  wchodzi  z  dniem 
podjęcia”.  Natomiast  w każdej uchwale pisze się,  że „uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia” – czy to ma jakieś znacznie?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że zapis § 3 może pozostać.

W związku z brakiem Przewodnicząca Rady Anna Rosa zamknęła dyskusję.  

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

6/6
Uchwała nr XXXVI/297/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 10 sierpnia  2005 r.

w  sprawie  opinii  do  projektu  restrukturyzacyjnego  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.
Radny Robert  Relich wyraził  uznanie dla  Głównej  Księgowej  SPZZOZ ponieważ w jego 
ocenie  projekt  jest  przygotowany  doskonale.  Niemniej  jednak  zadał  pytanie  odnośnie 
wniosków końcowych, w jaki sposób będą następować redukcje kosztów stałych, które są 
mało elastyczne oraz kwestia inwestycji związana z przedsięwzięciami, które są opisane w 
uzasadnieniu. 
Odpowiedzi  udzieliła  Gł.  Księgowa  Regina  Kojder.  Wykonała  analizę  ekonomiczną,  a 
przedsięwzięcia jakie zostały zawarte w programie wykonał Dyrektor Łapot. Dopowiedziała, 
że nie ma założeń dokonanych jakichkolwiek  co by podnieść kapitał szpitala. Przekazywane 
nakłady na szpital  z budżetu gminy są zerowe. Wobec tego Narodowy Fundusz Zdrowia 
przekazuje środki na świadczenia usług medycznych, czyli nie są łożone nakłady na wzrost 
aktywów  (środka  trwałego).  Przyjęto  założenie,  że  zgodnie  z  ustawą,  która  weszła  15 
kwietnia br. jest taka możliwość, że zakład może zaciągnąć pożyczkę z banku gospodarki 
krajowej na 10 lat, a po 5 latach jest możliwość jej umorzenia. Warunek jest jeden, że przez 
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okres 2 lat  musi być zakończony program restrukturyzacyjny i  są  pewne podane warunki 
gdzie nie można mieć zobowiązań wobec ZUS i załogi. W momencie gdy piszemy o środki 
zakład  nie  ma  zobowiązań  wobec  ZUS,  natomiast  ma  zobowiązania  wobec  załogi  i  ta 
pożyczka będzie przeznaczona tylko na wypłatę wynagrodzeń z tytułu „ustawy 203”, która 
weszła w 2001 r., a nie było założeń, że środki będą przyznane. W przedstawionym projekcie 
zakładamy,  że  nastąpi  wzrost  przychodów  ale  nigdzie  nie  zakładamy,  że  nastąpi  wzrost 
kapitału. Przychody będą generowane tylko z Narodowego Funduszu Zdrowia i jeżeli gmina 
wywiąże się z obowiązku (który jest znany), gdzie było założenie, że zakład otrzyma pewne 
środki  na  remont  poradni  to  w  tym  momencie  zakład  będzie  miał  większe  możliwości 
pozyskania środków z poradni i to w końcowym efekcie spowoduje to, że zakład będzie w 
2006 – 2007 na plusie jako jednostka. Zakład nie zakład wzrostu zatrudnienia, a zakładamy 
wzrost innych świadczeń typu paliatywnego. 

Radna Henryka Pilna nawiązała  do wniosku Komisji  Rozwoju Gospodarczego i  Budżetu, 
który był  skierowany do  Skarbnika  i  odpowiedź  była  tego  rodzaju,  że  Skarbnik  poszuka 
pieniążków.
Skarbnik  GiM Marianna  Ludkiewicz  poinformowała,  że  jest  przygotowywana uchwała  w 
sprawie zmian w budżecie (przekazanie środków dla SPZZOZ w wysokości ok. 14 tys. zł) i 
projekt zostanie przedłożony na najbliższą sesję (na wrześniową). 
Radna Henryka Pilna podziękowała. 

W związku z brakiem Przewodnicząca Rady Anna Rosa zamknęła dyskusję.  

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

6/7
Uchwała nr XXXVI/298/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 10 sierpnia  2005 r.

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

W związku z brakiem Przewodnicząca Rady Anna Rosa zamknęła dyskusję.  

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

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacja 1.
Radna Genowefa Szpila:
Prezes Klubu Sportowego w Gościszowie Eugeniusz Kata zwrócił się z prośbą do Dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu o pomoc w rekultywacji płyty boiska w 
Gościszowie tj. zakupienie 50 ton spłuczki, 2 worki naozu azotowego oraz 20 kg trawy. Płyta 
boiska została zniszcona podczas festynu, jaki odbył się w lipcu br. Prace przy płycie Prezes 
zaoferował  od  członków  klubu  jako  czyn  społeczny.  Jako  termin  realizacji  podał  jeden 
tydzień, gdyż od 21.08.2005 r. rozpoczynają się rozgrywki. Do dnia dzisiejszego brak jest 
jakiejkolwiek reakcji ze strony Dyrektora GCKiS w Nowogrodźcu. Dodatkowo nadmieniam, 
że do tej pory członkowie klubu wkładali własne pieniądze na zakup niektórych materiałów 
np.  trawy,  nawozów  aby  mieli  gdzie  rozgrywać  mecze  oraz  trenować.  W  związku  z 
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powyższym  proszę  o  niezwłoczne  zajęcie  się  przedstawionym   przeze  mnie  problemem 
załatwieniem powyższej sprawy. Dodatkowo proszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie dla 
Prezesa Klubu Sportowego w Gościszowie.

Interpelacja 2.
Radna Henryka Pilna:
Wnoszę o wycięcie drzewa rosnącego po prawej stronie ul. Strzeleckiej w Nowogrodźcu za 
mostem  na  rzece  Kwisa  ponieważ  zagraża  bezpieczeństwu  mieszkańców  przez  brak 
widoczności nadjeżdzajacych pojazdów.

Interpelacja 3.
Radna Henryka Pilna:
Wnoszę o ograniczenie prędkości na odcinku ul. Kaolinowej i Strzeleckiej z powodu braku 
oświetlenia ulicznego oraz chodników. Przy natężeniu ruchu przez pojazdy przemieszczające 
się po tym odcinku drogi zagraża to bezpieczeństwu mieszkańców uczestników ruchu.

Sekretarz GiM Józef Kata poprosił aby interpelację radnej H. Pilnej poprzeć wystąpieniem na 
piśmie ponieważ jest to droga wojewódzka.

Dalej  Radna Henryka Pilna poinformowała, że odpowiedź na interpelację złożoną podczas 
XXVIII Sesji w dniu 21 stycznia 2005 r. w sprawie cmentarza przy kościele św. Mikołaja jest 
w dalszym ciągu niezadawalająca ponieważ cały czas pisze się na drugą część interpelacji, a 
pomijana jest pierwsza. Pierwsza cześć interpelacji mówiła tak: „w związku ze złożonym na 
piśmie  protestem  mieszkańców  domagających  się  zwrotu  cmentarza  przy  kościele  św. 
Mikołaja do parafii  wnoszę o wyjaśnienie  dlaczego i  na jakiej  podstawie ZGKiM przejął 
cmentarz jako mienie komunalne”, a było to oświadczenie Pana Dyrektora ZGKiM na sesji 
15  listopada  2004  r.  gdzie  moje  wystąpienie  dotyczące  rozłożenia  na  raty  opłat  na 
cmentarzach komunalnych, bo taka była interpelacja, na tą interpelację Sołtys Nowogrodźca 
odniosła się do mojej interpelacji w sprawie wykupu kwater i poinformowała, że „mieszkańcy 
mający groby przy kościele św. Mikołaja nie będą uiszczać opłat za użytkowane nagrobki 
ponieważ  składali  się  na  wykup  gruntu  pod  cmentarz  i  we  własnym  zakresie  wykonali 
ogrodzenie”. Więc moja interpelacja opierała się na wypowiedzi Pani Sołtys, która najlepiej 
wie,  jest  długoletnim  mieszkańcem tej  części  miasta.  Ja  w  dalszym ciągu  nie  otrzymuję 
odpowiedzi na pierwszą część pytania. Bo to czy ks. proboszcz chce przyjąć czy nie chce 
przyjąć uważa, że parafianie poszliby z prośbą do ks. proboszcza tak, że nie należałoby tu 
mieszać ks. proboszcza tylko odpowiedzieć co się stało bo Dyrektor Jonik wtedy zabrał głos 
informując, że część cmentarza przy kościele św. Mikołaja została wyeksploatowana jest to 
mienie komunalne. Więc jeżeli było to zakupione przez mieszkańców to kiedy i jak to się 
stało, że ten cmentarz gdzieś się zawieruszył.

Radny Ludwik Gałka ponownie wnioskuje o remont drogi powiatowej w Parzycach.

Radna Maria Wojciechowska zwróciła się z zapytaniem, na jakim etapie są prace związane z 
wykupieniem gruntu od Pana Turbaka pod boisko w Nowej Wsi?

Radna Genowefa  Szpila  zwróciła  się  z  zapytaniem,  czy  remont  drogi  w Gościszowie  na 
wysokości Pana Siembidy i Pana Wolaka jest zakończony?

Radny Robert Relich zwrócił się z zapytaniem odnośnie drogi w Gierałtowie przewidzianej w 
budżecie, czy został wyłoniony wykonawca i kiedy rozpocznie prace?
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Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  poinformował,  że  zostanie  to  sprawdzone  i  zostanie 
przekazana szczegółowa odpowiedź.

Radny  Mariusz  Zamorski zadał  pytanie,  kiedy  rozpocznie  się  remont  ulicy  Stawowej  w 
Wykrotach?  Z  zapewnień  Burmistrza  ma  być  skończona  przed  dożynkami  na  początku 
września.
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że do zgłoszenia gminy na temat przystąpienia do 
modernizacji  drogi  Starostwo  wniosło  sprzeciw.  W  związku  z  tym  należy  uzupełnić 
formalności związane z pozwoleniem na budowę. 

Radny Zbigniew Mitera  zwrócił  się z zapytaniem, kiedy zostanie przeprowadzony remont 
drogi w Zebrzydowej od torów kolejowych w stronę bloków w Nowej Wsi?

Radna Elżbieta  Kata nawiązała  do  odpowiedzi  na  zapytanie  radnego M.  Zamorskiego w 
sprawie  ulicy  Stawowej  w  Wykrotach,  skoro  Starostwo  odmówiło  to  co  dalej  z  ulicą 
Stawową?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że będzie wykonana w tym roku. 

Radna Genowefa Szpila  zadała pytanie, na jakim etapie są przygotowania uroczystości 50-
lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszowie. 
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział,  że  przygotowania są  w toku. Jednostka założyła 
specjalne konto na wpłaty. Zostały przygotowane wystąpienia do sponsorów, instytucji, które 
są proszone o wsparcie. Zostały złożone wnioski na odznaczenie jednostki OSP Gościszów i 
czekamy na decyzje.

Rady Mariusz Zamorski poprosił o informacje odnośnie projektu on – line.
Sekretarz  GiM Józef  Kata  poinformował,  że  jeden  z  projektów,  który  został  złożony  do 
Urzędu  Marszałkowskiego  dotyczący  informatyzacji  Urzędu  uzyskał  pozytywną  ocenę 
merytoryczną czyli po wstępnej ocenie formalnej, po uzupełnieniach panel ekspertów ocenił 
projekt pozytywnie. Na 54 złożone wnioski 18 wniosków zostało ocenionych merytorycznie 
pozytywnie  w tym nasz  wniosek.  Ze złożonych wniosków wynika,  ze  tylko 5 wniosków 
otrzyma  dofinansowanie.  W  związku,  że  nasz  wniosek  jest  na  pozycji  13  w  tej  edycji 
dofinansowania  na  informatyzacje  Urzędu  nie  otrzymamy  środków.  Wtedy  podejmie  się 
działania  dotyczące realizacji  informatyzacji  Urzędu w oparciu o środki budżetowe jakie 
mamy na ten rok zabezpieczone (70 tys. zł). Możemy ubiegać się w drugiej edycji jak będzie 
powtórzenie naboru.
Radny Mariusz Zamorski odniósł się do wypowiedzi Sekretarza. Jesteśmy na 13 pozycji, ale 
już na liście rezerwowej. 
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że na podstawowej liście. 

Radna  Elżbieta  Kata zadała  pytanie,  czy  wniosek  dotyczący  odnowy  wsi  Wykrot  został 
złożony?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział twierdząco. 

Radna Henryka Pilna nawiązując do zapytania radnej E. Katy zwróciła się z zapytaniem, czy 
planuje się składanie ponownych wniosków np. na wniosek Sołectwa Nowogrodziec odnośnie 
budowy centrum rekreacyjno sportowego, wniosek Sołectwa Nowa Wieś odnośnie boiska?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że terminy ogłaszają i należy śledzić. Jest 
za tym aby jak najwięcej składać wniosków. Ponadto należy być świadomym tego, że należy 
rozpocząć (jeżeli jest taka wola) prace projektowe na boisko w Nowej Wsi.
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Radny Zbigniew Skwarek odniósł się sprawy składania wniosków, abyśmy nie stanęli przed 
takim  dylematem  jak  ostatnio.  Podejmowane  były  uchwały,  gdzie  w  ostatniej  chwili 
zostaliśmy  postawieni  przed  faktem  dokonanym,  że  są  przygotowane  projekty  na 
miejscowości i tam będziemy robić. Dodał, że Rada musi zdecydować co będziemy robić, nie 
pojedynczym głosem tylko w głosowaniu. Przygotujmy projekt żeby był gotowy i jak będzie 
nabór to go złożyć i wtedy na pewno wszyscy jednogłośnie (ma nadzieję) zagłosują.

Radny Robert Relich zadał pytanie odnośnie sprawy KPC „Termoel”, na jaką kwotę kapitału 
jest wezwanie do zapłaty z Bankowego Funduszu Leasingowego?
Sekretarz  GiM  Józef  Kata  odpowiedział,  że  nie  chodzi  o  kwotę  kapitału  tylko  o  kwotę 
zaległości  -  51.783,57 zł.
Dalej radny R. Relich porosił o podanie kwoty pozostałej do spłaty. Zrozumiał z wypowiedzi 
Burmistrza, że jeżeli BFL w terminie nie otrzyma zapłaty w drodze zgodnie z postępowaniem 
bankowym ale  związanym z przepisami wystąpi  do organu komorniczego z  racji  długów 
gminnych i ściągnie należność bo „Termoel” na bieżącą działalność środków nie posiada. 
W kontekście zgłaszanych wniosków, czy posiadamy środki na rozwiązanie tego problemu?
Rada podejmowała uchwały i zaangażowała środki na pokrycie strat w kwocie ok. 1 mln zł. 
Sekretarz GiM Józef Kata poinformował, że nic nie stoi na przeszkodzie aby gmina wykupiła 
urządzenia. Jeżeli gmina chce w dalszym ciągu realizować zadania związane z ciepłem to 
może to zrobić po cenie kapitału jaki pozostał do spłaty wynikający z umów leasingowych. 
Dokładnych kwot nie pamięta ale radni posiadają materiały dostępne. Patrząc na pozycję raty 
39 do spłaty pozostało 30 % wartości. W związku z tym należałoby rozważyć czy gmina nie 
powinna  tu  aktywnie  wejść  i  na  dogodnych  warunkach  jakiemuś  przedsiębiorstwu 
wydzierżawić  do  korzystania  z  urządzeń  celem  dostarczania  ciepła.  Natomiast  bank 
leasingowy preferuje  takie  rozwiązanie,  które  zapewni mu uzyskanie  pozostałej  do spłaty 
kwoty kapitału wynikającej z umów leasingowych czyli jest zainteresowany jak najszybszym 
zbyciem  urządzeń  na  warunkach  najkorzystniejszych  dla  banku.  Odnośnie  wezwania  do 
zapłaty,  te  środki  wynikają  z  niezapłaconych  bieżących  rat  leasingowych  przez  Spółkę 
„Termoel” i bank w wezwaniu do zapłaty przysłał poręczyciela jako gmina. Z kwoty 70.000 
zł  udzielonego poręczenia w tej  chwili  bank jeżeli  rozwiąże umowę leasingowego będzie 
chciał zaspokoić.

Radna Henryka Pilna stwierdziła, że jest tu pewna niekonsekwencja. Ponieważ Komisje Rady 
zajmowały się sprawą ciepła, zajmowały się problemami spółki. Prawie wszystkie Komisje 
ten temat przerabiały, były konkretne wnioski kierowane. Rada spotkała się z firmą Ecogas w 
miesiącu lutym, a potem była cisza. Burmistrz nie reagował, wyłączono gaz, później nie ma 
ciepłej  wody (rada  dowiaduje  się  po  kątach),  Spółdzielnia  Mieszkaniowa pisze  pisma do 
Burmistrza  i  do  wiadomości  Rady.  Do  tej  pory  nie  spotkaliśmy  się  żeby  na  ten  temat 
rozmawiać, a sama prosiłam (proszę odszukać w protokołach sesji), zwracałam się z prośbą 
abyśmy wszyscy uczestnicy ciepła (SM, ZGKiM, GCKiS i Burmistrz oraz Rada) usiedli do 
stołu i rozmawiali. Jest to również w protokole Komisji ds. Wspierania Idei Samorządowej 
(również  o  tym mówiła)  bo  Burmistrz  zadał  pytanie,  czy  Pani  ma  rozwiązanie  –  mam, 
usiądźmy i rozmawiajmy, zróbmy porządek na własnym podwórku. Do dzisiaj Rada nic nie 
wie.

Radny Robert Relich zwrócił się z zapytaniem, jak Prezes „Termoel” doprowadził do sytuacji 
zerwania  umowy  ze  Spółdzielnią  Mieszkaniową,  czy  zapisy  w  umowie  były  Prezesowi 
znane? Czy w ślad za tym nie powinien w sposób profesjonalny zawiadomić najważniejszego 
odbiorcy aby nie doprowadzić dzisiaj do takiej sytuacji, że tego najważniejszego odbiorcy nie 
ma. 
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Sekretarz GiM Józef Kata w kwestii wypowiedzi radnych H. Pilnej i R. Relicha – nie czuje 
się uprawniony do składania wyjaśnień w imieniu Zarządu Spółki i  Rady Nadzorczej.  Na 
odpowiednim forum i w odpowiednim miejscu informację taką można uzyskać. Nie widzi 
żadnych  przeszkód  aby  ta  debat,  spotkanie  omawiająca  aktualne  problemy  związane  z 
ciepłem w gminie, czy powrót do spraw z proponowanymi rozwiązaniami zostały omówione. 
Te działania  prowadzone są  niezależnie  od tego co było tematem posiedzeń Komisji  czy 
innych działań. Po prostu Burmistrz jako organ wykonawczy działa w kierunku rozwiązania 
tego problemu niezależnie od tego co się będzie dalej działo. 

Radny Zbigniew Mitera zadał pytanie odnośnie przekazanych gruntów pod hipotekę, jak ta 
sprawa teraz wygląda.
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że nic się nie dzieje z hipoteką ponieważ bank w 
pierwszej kolejności chce sprzedać  urządzenia za cenę wynikająca z pozostałego kapitału do 
spłaty. W związku z tym nie przewiduje w tej chwili uruchomienia procedury związane z 
zaspokojeniem swoich wierzytelności z zastawów hipotecznych.

W tym momencie Przewodnicząca Rady Anna Rosa ogłosiła przerwę.

Przewodnicząca  Rady Anna Rosa  zadała  pytanie,  co  jest  powodem nieobecności  na  sesji 
Burmistrza?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że były pilne sprawy dotyczące przepisów 
gruntów. 

Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

Radny Zbigniew Skwarek odniósł się do odczytanego uzupełniania odpowiedzi na interpelację 
złożoną podczas XXIX Sesji – dalej twierdzi, że został popełniony błąd, że mieszkańcy nie 
zostali poinformowani o sposobie odbioru ciepła (budynki zostały opomiarowane), że będzie 
wyliczona kwota za faktyczny pobór ciepła. Dyrektor w uzupełnieniu stwierdza, ze nie musiał 
tego robić bo wystarczyła tylko informacja o tym, że będzie rozliczenie zaliczkowe. Nie wiem 
czy ktoś by się zorientował, że to na tym właśnie polega , że rozliczenie zaliczkowe to jest 
zmiana sposobu ciepła i opomiarowania budynku. Jest niezadowolny z odpowiedzi i uważa 
odpowiedź Dyrektora ZGKiM za wymijającą. 
Natomiast odpowiedź na pkt 1 –  „pkt 3 odpowiedzi jest niezadawalająca gdyż zarządzając 
wspólnotami ZGKiM powinien natychmiast żądać i egzekwować rozliczeń...” - w odpowiedzi 
na interpelację Dyrektor wyraźnie powiedział, że oczekiwał zapłacenia od użytkowników ale 
ci nie wskazywali środków z jakich to ciepło miało być pokryte. I tu tkwiła niezadawalająca 
odpowiedź. Natomiast Dyrektor zrobił pół strony, a nic z tego nie wynika. 
Odnośnie zobowiązania pokrycia strat, owszem w 2004 r. w projekcie budżetu były środki 
przeznaczone  na  ZGKiM.  Dodał,  że  jedyną  inicjatywę  uchwałodawczą  gdzie  następuje 
zmiana budżetu ma Burmistrz. Rada nie mogła nic wnioskować przekazania jakichkolwiek 
pieniędzy poza to co było uchwalone w budżecie. Jeżeli tak się nie stało ze strony Burmistrza 
to znaczy, ze gdzieś to umknęło i teraz ponosimy wszyscy konsekwencje, przede wszystkim 
odbiorcy ciepła. 
Za zgodą Przewodniczącej Rady Anny Rosy radny Zb. Mitera opuścił  posiedzenie (godz. 
16:40).

Kolejna odpowiedź Prezesa Spółki „Termoel” na zadane pytanie radnego Zb. Skwarka.
Radny Robert Relich poinformował, że w sytuacji gdy powstały problemy  z  dostarczaniem 
ciepła Rada powołała  Komisję Doraźną i  przedmiotem ustaleń tej  Komisji  było,  że firma 
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ELMO, która jest  udziałowcem firmy „Termoel” zakupiła  kotły  grzewcze i  sprzedała  dla 
„Termoel” w cenie  trzykrotnie  wyższej jaka obowiązywała wtedy na rynku, która została 
objęta finansowaniem umowami leasingowymi w kwocie ok.  2.500.000 zł.  Kapitał  spółki 
„Termoel” wynosił  wtedy 10.000 zł.  Jeżeli  w taki sposób projektu i nadzór właścicielski, 
Rada Nadzorcza prowadzi nad Zarządem, a to jest później przedstawiane Radzie to naprawdę 
jest bezczelne ze strony Prezesa Iwanowskiego przedstawianie tak sprawy. 
Dalej  powrócił  do  wniosku  przyjętego  uchwałą  Rady,  że  te  kwestie  są  przedmiotem 
postępowania  przed  Prokuratorem  Okręgowym  w  Jeleniej  Górze,  w  tej  chwili  trwają 
czynności  związane  z  oszacowaniem  faktycznie  wartości  tych  kotłów  przez  biegłego 
sądowego i czekamy na finał. Jeżeli Rada nie miała racji to niestety koszty będziemy musieli 
ponieść, a jeżeli Rada miała jednak rację to wtedy w stosunku do osób odpowiedzialnych za 
fakty zostaną (mam nadzieję) wyciągnięte konsekwencje. I ktoś kto podejmuje decyzje i się 
podpisuje pod dokumentami musi mieć świadomość, że będzie za to odpowiadał. 

Radny Zbigniew Skwarek  odnośnie odpowiedzi na zapytanie – odpowiedź otrzymał wczoraj 
późnym  popołudniem  na  posiedzeniu  Komisji  gdzie  do  Urzędu  Miejskiego  wpłynęła 
26.07.2005 r., a dzisiaj jest już 10.08.2005 r. i  trudno w tej chwili do tego dokładnie  się 
ustosunkować  ale  zauważył  parę  rzeczy.  Mówi  się,  że  wtedy  Rada  wiedziała  o  tym,  że 
zaciągnięcie  przez  Spółkę  zobowiązania  na  pewno  będą  musiały  zostać  spłacone  przez 
odbiorców - wtedy był robiony audyt wszystkich odbiorców ciepła przez fachowców i na 
podstawie tego audytu zostało wszystko przygotowane, ceny miały być utrzymywane miej 
więcej  na  tym  samym  poziomie  z  ewentualnym  wzrostem  inflacyjnym.  Poza  tym  w 
odpowiedzi Prezes Iwanowski pisze, że firma ELMO gwarantowała pozyskanie kapitału na 
budowę nowych kotłowni i opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie inwestycji. 
Więc można było się spodziewać, że będą to koszty mniejsze. Obarczanie Rady i ówczesnych 
decyzji uważa za nieuzasadnione tym bardziej, że całe przedsięwzięcie to nie było zwykłe 
wydzielenie kawałka gruntu tylko to był audyt i przygotowana była wieloletnia inwestycja 
zabezpieczenie ciepła dla mieszkańców. W takim wypadku jeżeli wybudujemy wodociąg to 
znaczy, że cały koszt poniosą odbiorcy analizując analogicznie do sytuacji jaką podaje Pan 
Iwanowski. 
Odnośnie odpowiedzi na zadane pytanie podczas XXXIII Sesji: „dlaczego decydując się na 
zmiany  inwestycyjne  w  zakresie  dostawy ciepła  nie  zabezpieczono  mieszkańców...”  –  w 
dalszym ciągu oczekuje na odpowiedź.

Radna  Genowefa  Szpila poparła  wypowiedź  radnego  Zb.  Skwarka.  Była  radną  ubiegłej 
kadencji i uczestniczyła w spotkaniach i nie kto inny jak obecny Sekretarz (przedtem Z-ca 
Burmistrza) również uczestniczył w tych spotkaniach gdzie obiecywali Radzie popierając to 
audytem, że na pewno nie wzrośnie ciepło, a będą oszczędności,  a z oszczędności będzie 
robione coś więcej czyli ocieplanie budynków i wymiana okien. Dzisiaj widzimy jaka jest 
sytuacja, że Rada dołożyła ok. 1 mln zł i się mówi, że chcą następne pieniądze aby Spółka 
mogła funkcjonować. Jest  to bulwersujące i żeby w tej chwili obarczać tym Radę. 
Dodała, że wypowiedź Burmistrza w Telewizji Lubań wywarła wrażenie bulwersujące. 

Odczytano kolejne odpowiedzi.
Radna Genowefa Szpila  odnośnie odpowiedzi na zadane pytanie podczas XXXIII Sesji: „czy 
Pan  Bujak  otrzymał  odpowiedź  w  sprawie  odśnieżania  dróg  w  Gościszowie”  –  jest 
niezadowolona ponieważ przedstawiono to samo pismo z miesiąca kwietnia 2005 r. 
Ponadto  zwróciła  się  z  zapytaniem,  czy  w  inwestycjach  wykonane  są  tylko  same 
dokumentacje?
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Radny Robert  Relich  zadał  pytanie,  czy  środki  jakie  posiada  gmina  umożliwią  realizację 
zadań które są zaprojektowane i zaplanowane w budżecie? Uważa, że jeżeli zakończymy na 
projektach w tym roku to  kolejne  interpelacje  w tym kontekście  na kolejnych sesjach są 
niepotrzebne. 

Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz poinformowała, że przy opracowywaniu planu budżetu 
środki  były  ograniczone  i  tylko  są  na  opracowanie  dokumentacji.  Nie  jesteśmy w stanie 
rozpocząć jakiejkolwiek inwestycji o dużym zakresie. 
Radny Robert Relich podziękował za uczciwą odpowiedź. 

Sekretarz GiM Józef Kata oznajmił, że Pani Skarbnik jeszcze nie wie, ale będziemy budować 
i wykonywać zadania. Z informacji ustnej składanej dzisiaj było podane oprócz tego co jest 
napisane na piśmie, że już są ogłoszone przetargi na wykonawstwo np. oświetlenie. Zostaną 
podpisane  umowy  na  realizację  i  realizacja  będzie  następowała  sukcesywnie  w  miesiącu 
sierpniu, wrześniu, październiku. 

Radna Henryka Pilna odniosła się do odpowiedzi na wniosek radnej Małgorzaty Braszko w 
sprawie remontu chodnika przy ulicy Kolejowej w Nowogrodźcu. W tej sprawie był również 
wniosek  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu,  w  której  radna  M.  Braszko  jest 
członkiem  i  odpowiedź  ze  Starostwa  Komisji  otrzymała  i  całkiem  coś  innego.  Jest  po 
rozmowie z radną M. Braszko i odszukamy w Komisji dokumenty i sprawę odgrzebiemy. Ten 
chodnik miał być robiony (Pani Babijczuk była), wszystko było w dobrym kierunku, ktoś 
przy tym pomajstrował. 

Radna Genowefa Szpila odniosła się do odpowiedzi na wniosek w sprawie wykonania drogi 
na wysokości posesji  P. Siembidy  i P. Wolaka. Nie wygląda to na remont, trochę gruzu 
przywiezionego na taczkach i porobione dołki. Dlatego wcześniej zadała pytanie, czy to jest 
cały remont drogi. 

Ad. 9. Wolne wnioski i informacje.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zapoznała z pismem Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
KPC „Termoel” Bogdana Rogalskiego.
Radny  Zbigniew  Skwarek odniósł  się  do  odczytanego  pisma.  Pismo  zawiera  wszystkie 
odpowiedzi na jego zapytania (przypomniał te zapytania). 

Radna Genowefa Szpila  nawiązała do zapisów w piśmie, że Rada miała być o wszystkim 
informowana, zapraszana oraz mówi się o konflikcie. Czy Pan Rogalski mówiąc o konflikcie 
rozmawiał  z  Radą,  bo jako radna  czegoś takiego nie  zauważyła.  Nie  wie nic  o  tym aby 
Przewodnicząca  Rady  była  zapraszana  a  nie  brała  udziału  w  spotkaniach.  Poprosiła  o 
wypowiedź w tej kwestii Przewodniczącą Rady.
Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  odpowiedziała,  że  na  żadne  walne  zgromadzenia 
wspólników bądź na inne spotkania z Zarządem Spółki nie była osobiście zapraszana. Jedyne 
informacje jakie były przekazywane to przez Prezesa Spółki na posiedzeniach Komisji Rady.
Następnie Radna Genowefa Szpila poprosiła o wyjaśnienie dlaczego Przewodniczącą Rady 
nie otrzymała zaproszenia na Walne Zgromadzenie Wspólników KPC „Termoel” w miesiącu 
czerwcu, które zostało wystosowane.

Radna  Maria  Wojciechowska poinformowała,  że  Komisja  Oświaty  i  Spraw  Społecznych 
bardzo dogłębnie analizuje wszystkie niedociągnięcia związane ze złym zarządzaniem. Pan 
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Rogalski bardzo ładnie wytyka wszystkim Burmistrzowi i  Radzie ale Rada wie,  że ciągle 
brakuje  Spółce  pieniędzy.  Uważa,  że  zaproszenie  Przewodniczące  Rady  na  jakiekolwiek 
spotkanie dotyczyłoby tylko szukania dalszego wsparcia finansowego ze strony Rady. Pan 
Rogalski wytyka, że widzi konflikt - do momentu kiedy wspieraliśmy udziałami Spółki to 
tego  konfliktu  nie  widzieli,  a  ostatnio  kiedy  znowu  przedstawiono  Radzie  potrzebę 
zabezpieczenia gruntowego i Rada nie wyraziła na to zgody to Pan Przewodniczący Rady 
Nadzorczej  odczytuje  to  jako  konflikt  pomiędzy  Burmistrzem  a  Radą.  Burmistrz  chciał 
podjąć uchwałę o dalszym zabezpieczeniu, Rada nie wyraziła zgody i to nie jest konflikt. Po 
prostu  Rada  uważa,  że  budżet  jest  tak  nie  wielki,  że  nie  możemy  wykonać  żadnych 
inwestycji, a któryś rok zasilamy Spółkę. Osobiście odbiera to pismo jako nierzetelne. 

Sołtys Nowogrodźca Halina Słabicka powróciła odpowiedzi na interpelację radnej H. Pilnej w 
sprawie  cmentarza  przy  kościele  św.  Mikołaja.  Po  złożeniu  interpelacji  ksiądz  proboszcz 
obszernie  wyjaśnił  jak sytuacja  wygląda.  Pan,  który sprzedał  ziemię nie  miał  prawa tego 
nigdy zrobić ponieważ nigdy nie był właścicielem tylko był dzierżawcą (oszukał ludzi). To, 
że ludzie ogrodzili jest faktem bo nie chcieli żeby psy biegały między nagrobkami. Parafia za 
księdza Wancla zrzekła się praw do tego cmentarza. Kiedy obecny ks. Słomka przybył do 
parafii ZGKiM zgłosił  o uregulowanie sprawy. Ksiądz nie wyraził zgody na zarządzanie tym 
cmentarzem. Błędem jest, że ZGKiM do tej pory nie pobierał opłat i krzywdą jest teraz dla 
ludzi, którzy mają po kilka parceli „na zaś” i mają krewnych aby tyle teraz zapłacić. Pan 
Jonik zgodził się rozłożenia na raty. 
Ponadto zwróciła się z zapytaniem, czy wyjaśniła się sprawa tłucznia z nasypów kolejowych 
do łatania dziur (np. na ul. Kamienną)? 
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, ze w pierwszej kolejności należy uregulować koszty 
transportu tłucznia, o czym było informowane, że nie było środków w budżecie. Tą sprawę 
przy zmianach w budżecie należy uregulować oraz przy wykonywaniu remontu drogi należy 
zdecydować jaki  zakres i  jaka ilość.  Gdyby była taka sytuacja,  że będzie  się to działo w 
czynie społecznym to na terenie gminy ten tłuczeń już jest. Natomiast jaki spełni to efekt, 
trzeba się przyjrzeć i trzeba porozmawiać, sprawdzić, policzyć bo innej odpowiedzi na to nie 
ma. 

Radna Genowefa Szpila poinformowała, że Rada w roku bieżącym przeznaczyła bardzo duże 
środki na remont dróg bo tak to było wpojone, że jak przeznaczymy środki większe na remont 
dróg, a mniejsze na budowę to dużo dróg się wyremontuje. To było ponad 270 tys. zł – to 
gdzie te środki w tej chwili się podziały? Które drogi zostały wyremontowane? Myślała, że z 
tych środków będzie się wozić tłuczeń i będzie się remontować drogi.
Skarbnik  GiM Marianna  Ludkiewicz  odpowiedziała,  że  należało  zapłacić  zobowiązania  z 
roku ubiegłego. 
Radna Genowefa Szpila poinformowała, że Rada nie widziała o zobowiązaniach w remontach 
dróg za ubiegły rok. 
Skarbnik  GiM Marianna  Ludkiewicz odpowiedziała,  że  była  mowa o inwestycjach  droga 
Milików i droga Wykroty.  Wykorzystano już prawie wszystkie środki. Dodała, że przedstawi 
informację o wykonanych remontach. 

Radna Henryka Pilna odniosła się do wypowiedzi Sołtysa Nowogrodźca H. Słabickiej. Na 
sesji 15.11.2004 r. (jak już wcześniej mówiła) nie kto inny tylko sołtys Nowogrodźca w pkt 
10 wolne wnioski i zapytania stwierdziła cyt.:  (jest zapisane, ma wyciąg z protokołu) „Sołtys 
Nowogrodźca Halina Słabicka odniosła się do interpelacji złożonej przez radną Henrykę Pilną 
w  sprawie  wykupu  kwater  na  cmentarzu  (  dotyczyło  to  mojej  interpelacji  w  sprawie 
rozłożenia na raty opłat na cmentarzach komunalnych) i poinformowała, że mieszkańcy mają 
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groby przy kościele św. Mikołaja nie będą uiszczać opłat za użytkowane nagrobki ponieważ 
składali  się  na wykup gruntu pod cmentarz  i  we własnym zakresie  wykonali  ogrodzenie. 
Radna Henryka Pilna poinformowała, że interpelację złożyła po rozmowie z Burmistrzem na 
wspólnym  posiedzeniu  Komisji”  –  i  ta  wypowiedź  ostatnia  dotyczyła  tylko  i  wyłącznie 
cmentarzy  komunalnych  możliwości  rozłożenia  na  raty.  I  co  się  dzieje,  ja  złożyłam 
interpelację  do  Burmistrza  i  oczekuje  odpowiedzi,  a  to  co  ksiądz  mówił  to  jest  sprawa 
księdza.

Radny  Robert  Relich  odniósł  się  do  wydatków  i  projektów,  które  są  do  realizacji. 
Specyfikacje przetargowe zawierają terminy płatności na przyszły rok i ze środków 2006 roku 
będziemy płacić zobowiązania za 2005 roku bo pieniędzy nie ma. 
Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz potwierdziła, że środków nie ma.
Dodała, że wszystkie inwestycje pokrywane są z kredytu. 

Mieszkaniec Nowogrodźca Marian Kalwarski przedstawił następujące sprawy:
1. Wjeżdżając  do  Nowogrodźca  rynek  to  jest  wizytówka  miasta.   Myśli,  że  Rynek  w 

Nowogrodźcu  chwały  nie  przynosi.  Zwrócił  się  z  zapytaniem,  kiedy  zostanie 
przeprowadzony remont budynku Rynek 1 – 6 w Nowogrodźcu? 

2. Zwrócił się z zapytaniem, dlaczego służby porządkowe nie mogą pracować dyżurnie w 
soboty i niedziele po dwie godziny (kubły wywrócone w piątek leżą do poniedziałku) oraz 
dlaczego nie zaczynają sprzątać w poniedziałek o godz. 6:00? Ponadto zwrócił uwagę na 
brak porządku w mieście  w szczególności  tereny przy ulicy Sienkiewicza wokół  baru 
Oaza oraz cmentarza żołnierzy radzieckich. 

3. Poprosił o ustawienie znaku (kto ma pierwszeństwo) przy ulicy Asnyka wyjeżdżając do 
ulicy Sienkiewicza w kierunku Rynku oraz Gościszowa.

4. Poprosił  aby  Straż  Miejska  zwróciła  uwagę na  zachowanie  młodzieży  szkolnej,  która 
wychodzi na papierosa przed godz. 8:00 w okolice śmietnika przy ulicy Asnyka (koło 
nieczynnego sklepu).

5. Odniósł  się do odpowiedzi na interpelację w sprawie ulicy Kaolinowej – co obchodzi 
oświetlenie Zakładu Energetycznego, to jest zadanie gminy. Tam nigdy żadna linia nie 
powstanie. 

Głos zabrał Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak poinformował, że sprawę porządku w mieście 
i ustawienie znaku przyjmuje do realizacji od jutra. 
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że na remont budynku Rynek 1 – 5 została podjęta 
uchwała  współwłaścicieli,  których  gmina  miała  ponad  80%  udziału.  Zakres  remontowy 
przewidywał  zdjęcie  dachu  eternitowego,  docieplenie  budynku  i  modernizację  instalacji 
wewnętrznych  z  wymianą  okien.  Uchwała  podjęta  na  zebraniu  współwłaścicieli  została 
zaskarżona do Sądu, który uchylił uchwałę. W owym czasie (jeżeli dobrze pamięta było to 
ponad 4 lata  temu)  Rada  Miejska zabezpieczyła  na dofinansowanie tego remontu kwotę 
500.000  zł.  W  związku  z  tym,  że  uchwała  została  zaskarżona  i  uchylona  pieniądze 
przeznaczone na ten remont zostały skierowane z budżetu na inne cele. Na dzień dzisiejszy 
sprawa  wygląda  tak,  że  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  wypowiedział 
zarządzanie wszystkim wspólnotom i do końca 2005 roku muszą powstać zarządy wspólnot, 
które  zdecydują  czy  będzie  ten  zarząd  nad  budynkiem  wykonywany  przez  jednego  ze 
współwłaściciel,  czy  też  będzie  zlecenie  dla  osoby  zewnętrznej,  która  ma  licencję  do 
zarządzania  nieruchomością.  Ta  sprawa  może  wrócić  na  walne  zebranie  wspólnoty  jeśli 
chodzi  o  powtórne  podjęcie  uchwały  na  przeprowadzenie  remontu  ale  w tym przypadku 
wszyscy  współwłaściciele  będą  musieli  uczestniczyć  w  sfinansowaniu  kosztów  remontu 
części  wspólnych  proporcjonalnie  do  udziału.  Na  dzień  dzisiejszy  gmina  traci  pakiet 

19



większościowy i sami nie jesteśmy w stanie w tym tematem podjąć uchwał i przeprowadzić 
remonty. 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak dodał, że myśli o polepszeniu estetyki kamienic w Rynku. 
Podjął już działania, rozmawiał z właścicielami dwóch pięknych kamienic namawiając do ich 
odnowy. Ponadto należałoby podjąć działania w czynie gospodarczym odnowy wszystkich 
elewacji.

Mieszkanka Nowogrodźca Irena Smereczyńska  po raz czwarty zadała stałe pytanie, co dalej 
będzie z mieszkańcami mieszkań komunalnych odnośnie dodatkowych rozliczeń za ciepło? 
Bo już we wrześniu przyjdzie następna tura. 
Ponadto zwraca uwagę na szybką jazdę (z piskiem) samochodami w piątek, sobotę i niedziele 
w godzinach nocnych wokół rynku w Nowogrodźcu.
Z-ca  Burmistrza Tadeusz  Kupczak poinformował,  że  rozmawiał  ze  Strażą  Miejską  celem 
przestawienia  swoich  służb  na  godziny  nocne  zwłaszcza  w  piątki  i  w  soboty.  Również 
rozmawiał na temat bezpieczeństwa z Z-cą Komendanta Policji  jak również przeprowadzi 
rozmowę z Komendantem Policji na temat porządku w Rynku.
Radny Mariusz Zamorski nawiązał do wypowiedzi Z-cy Burmistrza. Myśli, że rozmowa czy 
uczulenie Straży Miejskiej za dużo pożytku nie przyniesie, bo jakie ma uprawnienia Straż 
Miejska aby kogoś zatrzymać kto jeździ z nadmierną prędkością?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak poinformował, że jest dobra współpraca Straży Miejskiej z 
Policją. Mając na myśli Straż Miejską miał na myśli przede wszystkim dobrą współpracę z 
Policją. 

Radna Genowefa Szpila   wnioskuje o ustawienie znaku na drodze powiatowej w Gościszowie 
na wysokości posesji Pana Wilka, która droga ma pierwszeństwo oraz naprawę uszkodzonej 
barierki. 

Ad. 10. Przewodnicząca Rady Miejskiej  Anna Rosa stwierdziła,  że porządek obrad został 
wyczerpany i o godzinie  18:00 zamknęła XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
 
        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

       Jolanta Janeczko                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

         podinspektor                                                                    Anna Rosa
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