
Protokół nr XXXVII/05
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytej w dniach 31 sierpnia, 01 i 06 września 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 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób 
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecni radni: Małgorzata Braszko i Mariusz Zamorski.

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 zwróciła się z zapytaniem, czy w dzisiejszej sesji 
będzie uczestniczył Burmistrz?
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  odpowiedział,  że  nie  –  razem  z  Sekretarzem  są  w 
zastępstwie Burmistrza.
Dalej   Przewodnicząca Rady Anna Rosa zwróciła  się  z  zapytaniem, czy Skarbnik będzie 
obecny?
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  odpowiedział,  że  Skarbnik  jest  na  urlopie 
wypoczynkowym.
Dalej  Przewodnicząca Rady Anna Rosa zwróciła się z zapytaniem, czy Radca Prawny będzie 
obecny?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że również jest na urlopie. 

Dalej Przewodnicząca Rady Anna Rosa, w związku z tym, że mamy bardzo ważny temat i 
decyzje do podjęcia jakim jest ciepło dla mieszkańców, nieobecność Burmistrza na kolejnej 
Sesji  nie  mówiąc  o  posiedzeniach  Komisji  czy  wspólnego  posiedzenia  Komisji  Rady 
wnioskuję  o  przerwę  do  dnia  możliwości  przybycia  Burmistrza  na  II  cześć  Sesji  Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu, o której powiadomię telefonicznie. Kto jest za moim wnioskiem, 
proszę o podniesienie ręki.

Radna Maria Wojciechowska zadała pytanie, czy Burmistrz powiadomił telefonicznie, że nie 
będzie obecny?
Przewodnicząca Rady Anna Rosa odpowiedziała, że nie powiadomił. Dodała, że Sesja jest 
zwołana  na  wniosek  Burmistrza.  Nie  powiadomił  mnie  mimo  obecności  na  dyżurze  w 
gabinecie Burmistrza, której przedmiotem rozmowy były uchwały na dzisiejszą Sesję, dlatego 
podtrzymuje swój wniosek o przerwę. 

Głos zabrał Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak. Nie widzi powodu aby przeciągać tą sprawę. 
Rzeczywiście długo się rozmawiało i jest upoważniony przez Burmistrza z powodu spraw, 
które prowadzi. Jesteśmy przygotowani i upoważnieni do tego aby uczestniczyć w dzisiejszej 
Sesji.  Nie ma żadnych przeszkód prawnych aby tą  sprawę dzisiaj  rozstrzygnąć dla  dobra 
mieszkańców. Apeluje aby nie ulegać nierozsądnym decyzjom. Jeżeli dzisiaj zostanie podjęta 
decyzja pozytywna to już jutro rozpoczną się rozmowy z Dyrektorem Zakładu Gazowniczego 
odnośnie  rozpoczęcia  dostawy  gazu.  Ponadto  umówieni  są  z  Bankiem  Leasingowym  na 
wstrzymanie wszelkich działań prawnych dotyczących egzekucji związanej z przewiezieniem 



kotłowni do Łodzi. Burmistrz przygotował uchwały i całą procedurę, a teraz do Rady należy 
najważniejsza rzecz.

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  odpowiedziała,  że  to  Burmistrz  sprawuje  nadzór 
właścicielski nad Spółką, to Burmistrz wykonuje uchwały Rady i powinien być obecny na 
dzisiejszej Sesji, którą zwołała na wniosek Burmistrza złożony w biurze Rady o godz. 15:50. 
Dodała, że podtrzymuje swój wniosek.

Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak, proszę Państwa w imię boże i dla dobra mieszkańców o 
przeprowadzenie dzisiejszej Sesji. Ja jestem tutaj tylko dla dobra mieszkańców, które jest dla 
mnie  najważniejsze.  Jeszcze  raz  powtarzam,  że  nie  ma  żadnych  przeszkód  do  tego  aby 
dzisiejsza Sesja bez obecności Burmistrza Edwarda Szczerbienia odbyła się. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa odpowiedziała, że w dalszym ciągu podtrzymuje wniosek i 
jeżeli będzie musiała być II część Sesji jutro również o godz. 16:00 lub 17:00 spotkamy się i 
będziemy dyskutować z Burmistrzem. 
Następnie  zwróciła  się  z  pytaniem,  kto  jest  za  ogłoszeniem przerwy  do  czasu  przybycia 
Burmistrza (minimalny termin jutro godz. 16:00 – 17:00)?
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  13  radnych,  „za”  wnioskiem  –  10,  „przeciw”  –  0, 
„wstrzymujących się” – 3. 

Przerwa w obradach do czasu przybycia Burmistrza.

II część obrad.

01 września 2005 r. o godz. 17:10 Przewodnicząca Rady Anna Rosa wznowiła obrady po 
przerwie.
W obradach uczestniczy 13 radnych.
Radni nieobecni: Ludwik Gałka i Robert Relich.

Ad. 2. 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 zmiany Uchwały nr XXXIV/284/05 z dnia 07 lipca 2005 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok,

2) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu na zadania 
inwestycyjne,

3) w sprawie  wprowadzenia  zmian  w budżecie  gminy i  miasta  Nowogrodziec  na 
2005 rok,

4) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomość 
(na kwotę 259 583,84 zł).

4. Zakończenie obrad.

Jednocześnie  zwróciła  się  z  pytaniem,  czy  ktoś  spośród  radnych  chciałby  wystąpić  z 
wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku obrad.
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Radny  Piotr  Bober  zadał  pytanie,  jaka  jest  różnica  między  wczorajszą  częścią  obrad,  a 
dzisiejszą po przerwie?
Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  poprosiła  Z-cę  Burmistrza  o  przedstawienie  informacji 
odnośnie nieobecności Burmistrza, Radcy Prawnego i Skarbnika.
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że Burmistrz jest na zwolnieniu lekarskim 
(wczoraj  żona spadła ze schodów i jest  w stanie  gorączki)  -  opieka nad żoną.  Natomiast 
Radca Prawny i Skarbnik są na urlopie wypoczynkowym. 

Radny  Zbigniew  Skwarek  poinformował,  że  podczas  nieobecności  Skarbnika  ktoś  ma 
zastępstwo i w takich przypadkach zastępstwa powinny być.

Ad. 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał: 

3/1
Uchwała nr XXXVII/299/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 01 września 2005 r.

w  sprawie  zmiany  Uchwały  nr  XXXIV/284/05  z  dnia  07  lipca  2005  r.  w  sprawie 
wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.
Radna Małgorzata Braszko zadała pytanie, dlaczego zmniejsza się wydatki inwestycyjne na 
wodociąg Gierałtów? Wiemy jaka sytuacja jest w Gierałtowie, nie ma wody, mieszkańcy są 
oburzeni, a wydatki na budowę wodociągu są zmniejszane. 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że uruchomiony został proces wykonania 
projektu. Zapłacenie za wykonanie projektu planowane jest na miesiąc styczeń 2006 r. czyli 
płatności w tym roku budżetowym nie nastąpią. W związku z tym środki można wykorzystać 
na inne działania. Po wykonaniu projektu przystąpimy do wykonania inwestycji. 
Dalej  radna  Małgorzata  Braszko zadała  pytanie  odnośnie  projektu,  który był  wykonany i 
składany o dofinansowanie z UE,  czy on jest nieaktualny?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że był to wniosek również na oczyszczalnię 
i wodociąg w typie „zaprojektuj i wybuduj”. 

Radna Henryka Pilna wypowiedziała się w temacie wodociągu i oczyszczalni ścieków. O ile 
pamięta  za  rok  2004  składała  opinię  pisemną  do  wykonania  budżetu  i  wykazała,  że  na 
projekty na Gierałtów poszło ponad 100 tys. zł z budżetu. Teraz widzi, że ściąga się 541 868 
zł  z  wodociągu Gierałtów i  oczyszczalni  w Nowogrdźcu. Ostrzega,  że  mieszkańcy części 
Nowogrodźca złożą skargę do Wojewody na to, że oczyszczalnia generuje takie smrody i 
mieszkańcy  uważają,  że  tam wybuchnie  bomba  ekologiczna.  Po  za  tym na  oczyszczalni 
wszystko jest przegniłe. Jest nałożona kara i oczyszczalnia ma na dobę 850 zł kary, która jest 
na  razie  niewymagalna  ponieważ  zadeklarowano  budowę  nowej  lub  modernizację 
oczyszczalni. Czekacie aż się potrujemy czy rzekę zatrujecie. I ludzie w Gierałtowie dalej 
wody mieć nie będą, co wy robicie. Ratujcie to, po to bierzecie pensje. 

Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział,  że  uchwała nad którą w tej  chwili  dyskutujemy 
dotyczy zmiany uchwały podjętej 7 lipca br. czyli w dniu 7 lipca na wniosek Burmistrza Rada 
podjęła decyzję o zdjęciu tych środków z zadania pn. budowa wodociągu. To się już stało 
faktem ponieważ składając następne wnioski, które były poprawiane na wodociąg Milików- 
Gościszów i  wodociąg  Kierżno  tak  musieliśmy  dopasować  WPI  i  budżet  aby  urealnić  i 
udokumentować posiadanie środków na te wnioski. Dzisiejszy projekt uchwały dotyczy tylko 
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kosmetyki  wcześniej  podjętej  uchwale.  Ta  kosmetyka  polega  na  tym,  że  do  poprzedniej 
uchwały były dwa załączniki,  a w dzisiejszej uchwale jest  jeden załącznik.  Po prostu nie 
potrzebnie Skarbnik przygotowała z dwoma załącznikami przy czym w jednym załączniku 
podawała globalne deficyty budżetowe co zdaniem RIO nie jest potrzebne. 
Odnośnie  oczyszczalni  –  rzeczywiście  jest  decyzja  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony 
Środowiska nakładająca kary na oczyszczalnię ścieków w Nowogrodźcu, przy czym kary nie 
są jeszcze wymagalne ponieważ udowodniliśmy jako gmina, że prowadzimy działania mające 
na celu modernizacje oczyszczalni. To było między innymi uzasadnienie, że był złożony w 
lipcu 2004 r.  wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie tej  modernizacji  z 
funduszu  środków  europejskich.  W  maju  2005  r.  dowiedzieliśmy  się,  że  wniosek  jest 
nieaktualny, został odrzucony i podjęliśmy działania zabezpieczające realizację wodociągu i 
modernizację oczyszczalni w inny sposób. I tak jak Z-ca powiedział, na wodociąg Gierłtów w 
tej  chwili  jest  podpisana umowa na opracowanie projektu budowlanego (proszę rozróżnić 
nazwę).  Projekt  składany  do  Urzędu  Marszałkowskiego  nie  składał  się  z  projektu 
budowlanego  tylko  z  wniosku  i  załączników.  Natomiast  dzisiaj  wykonujemy  projekt 
budowlany, który pozwoli na ogłoszenie przetargu w przyszłym roku na budowę, ale tylko 
wodociągu. 

Radna Genowefa Szpila stwierdziła, że kosmetyka o której Sekretarz mówi to nie jest tak do 
końca. Trzeba powiedzieć wprost, że nie ma pieniędzy. W sprawozdaniu za I półrocze 2005 r. 
przedstawionym przez Burmistrza inwestycje są wykonane w 2,7 %. Powróciła do zebrania w 
Gierałtowie gdzie Burmistrz powiedział, że projekt jest zrobiony i faktycznie ten projekt był 
zrobiony  na  który  poszło  kupę  pieniędzy  i  czy  on  już  jest  nieaktualny.  Był  projekt  na 
Gierałtów, na Milików, na Gościszów i poprosiła o poinformowanie ile wydano pieniędzy z 
budżetu (podatników pieniędzy) na te projekty, a w tej chwili od nowa je robimy.
Ponadto  Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  zadała  pytanie,  czy  nie  ma  możliwości 
aktualizowania projektów wymienionych przez radną G. Szpilę. 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że robią wszystko aby wykorzystać każdą 
szansę.  Gdyby  był  już  gotowy projekt  to  już  można  by  było  robić  wodociąg  Gierałtów. 
Zmieniła  się  ustawa  oraz  zmieniły  się  przepisy  dotyczące  wykonanych  projektów 
budowlanych i dlatego trzeba wykonywać wszystko od początku. 

Radna  Genowefa  Szpila  nie  usłyszała  jeszcze,  w  jakiej  wysokości  zostały  wydatkowane 
środki z budżetu gminy na wykonane projekty, które nie zostały zrealizowane co Inspektor 
Najwyższej Kontroli wykazał. 
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że Rada zna te kwoty. Przypomniał, że pierwszy 
projekt na budowę wodociągu Wykroty – Zagajnik – Gierałtów był opracowany w 1988 roku 
z  pieniędzy  budżetu  państwa,  zanim powstały  samorządy  lokalne.  Jak  powstał  samorząd 
lokalny  zaczęto  budowę  przejmując  od  instytucji  państwowych  budowę  rozpoczętego 
wodociągu w Wykrotach bazując na dokumentacji z 1988 roku i inwestycja trwała przez kilka 
lat  i  zakończyła się rozliczeniem robót na wodociągu w Wykrotach i  Zagajniku, na stacji 
uzdatniania wody w Godzieszowie i ujęciach wód podziemnych przy różach w Godzieszowie. 
Nastąpiła przerwa w realizacji zadań ponieważ finansowanie tego zadania z chwila powstania 
samorządów  spadło  na  samorząd,  a  wcześniej  dopóki  samorząd  nie  powstał  było  to 
finansowane z budżetu państwa i tu jest wiele kontrowersji dotyczących dlaczego akurat w 
Wykrotach i  Zagajniku mieszkańcy nie  dopłacali  do budowy wodociągu,  a  już w innych 
miejscowościach mieszkańcy dopłacają. W między czasie była aktualizowana dokumentacja, 
która  nie  została  fizycznie  w  terenie  wybudowana.  Minęły  dwa  lata  od  aktualizacji 
dokumentacji i dokumentacja straciła ważność. Dokumentacja jest ważna od chwili wydania 
pozwolenia  na  budowę  przez  dwa  lata.  Kolejnym  etapem  prac  nad  wodociągiem  w 
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Gierałtowie  było  przygotowanie  wniosku  do  Urzędu  Marszałkowskiego  w  systemie 
„Zaprojektuj i wybuduj” czyli chodziło o to, że jak firma wygra przetarg to najpierw wykona 
projekt, później wykona roboty budowlane i te wszystkie koszty zostaną zrefundowane ze 
środków UE ale stało się inaczej i wniosek upadł. W związku tym podejmowane są kolejne 
działania  aby  przygotować  się  do  opcji  takiej,  że  samodzielnie  ryzykujemy  budowę 
wodociągu w Gierałtowie. Nie wiemy w jaki sposób będzie finansowany i trzymamy rezerwę 
w budżecie na pokrycie udziału własnego. Ten projekt na koniec grudnia lub na początku 
stycznia  pokaże  jakie  będą  koszty  realizacji  w  wariancie  samodzielnego  zadania 
budowlanego. W tym wniosku nie mówimy o oczyszczalni. 

Radna Genowefa Szpila przypomniała, że ponad 2 mln zł zostało wydatkowane z budżetu na 
opracowanie, koncepcje i to wszystko leży na półce bo nie zostało zrealizowane. Natomiast 
wodociąg w Gierałtowie miał być zrobiony tak jak została  w ubiegłej  kadencji  powołana 
Spółka do tego celu. Spółka funkcjonuje już 6 – 7 lat , a nie wybudowała żadnego wodociągu, 
wręcz przeciwnie wszystkie projekty się przedawniły.  

Radny  Piotr  Bober  nie  zgodził  się  z  wypowiedzią  Sekretarza  GiM  ponieważ  wodociąg 
Wykroty był budowany za pieniądze gminne. Pamięta, że przez cztery lata 1/10 budżetu szła 
na wodociąg.
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że dopóki gmina nie przejęła obowiązku budowy 
wodociągu to był finansowany z budżetu państwa i był prowadzony przez WZiR lwówecki. 
Dopiero na skutek upadku firmy, która wykonywała wcześniej wodociąg i przejęciu cesją 
obowiązków przez gminę i Meliobud dopiero w tym momencie faktycznie pokrywała koszty 
budowy. 

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

W głosowaniu jawnym brało udział 13 radnych, „za” podjęciem uchwały – 6, „przeciw” – 5, 
„wstrzymujących się” – 2. 

3/2
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zaciągnięcie  długoterminowego  kredytu  na  zadania 
inwestycyjne.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję. 
Radna Henryka Pilna poinformowała, że do tej pory ciepłem zarządzała Spółka „Termoel” i 
zadała w związku z tym pytanie, kto po wykupieniu urządzeń będzie zarządzał kotłowniami – 
kto będzie sprzedawał i produkował ciepło?
Z-ca Burmistrz Tadeusz Kupczak odpowiedział, że nie przewidują zmian ale są przewidziane 
różne warianty. Na dzisiaj pierwszy wariant to funkcjonowanie i dostarczanie ciepła przez 
„Termoel”. Jeżeli uchwała zostanie podjęta przeanalizowany zostanie jak najtańszy wariant, 
który będzie najważniejszy dla gminy. 

Dalej radna Henryka Pilna zwróciła uwagę na fakt, że Spółka „Termoel” od 2001 roku do 31 
grudnia 2004 r. ma stratę łączną w wysokości 1 521 508 zł przy czym kapitał Spółki 911 000 
zł tj. poniżej kapitału, straty przewyższają kapitał. Jak mamy sobie teraz wyobrazić dalsze 
zbawcze działanie Spółki przy takich stratach, przy zjedzeniu tego co było na półeczce w 
postaci pieniędzy nas podatników na podwyższenie udziałów (400 000 zł i 320 000 zł) przy 
zadłużeniu  680  000  zł  na  miesiąc  sierpień  i  czy  dalej  mamy  wierzyć  w  zbawczą  siłę 
Termoelu,  że  mając  kotłownie  teraz  przerzuci  się  spłatę  na  mieszkańców  gminy  bo 
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zaciągniecie kredytu w wysokości 1 100 000 zł powoduje to, że musimy zdać sobie sprawę z 
tego,  że  będzie  to  zaciągnięty  kredyt  na  gminę  i  spłata  tego  kredytu  będzie  z  naszych 
podatków.  W  związku  z  tym możemy  wybić  sobie  z  głowy  różne  inwestycje  drogowe, 
oświetleniowe i inne pobożne życzenia w mieście i w gminie, a wiemy jakie mamy boiska, 
drogi,  oświetlenie  i  jakie  mamy  potrzeby  mieszkańców  podatników,  którzy  tak  ciężko 
pracują.  I  czy  my  dzisiaj  podejmując  uchwałę  o  podjęciu  kredytu  i  obciążeniu  całego 
społeczeństwa to po prostu robimy dobrze, że dalej będziemy utrzymywać Spółkę „Termoel” 
przy tak nieudanym zarządzaniu. Przecież za ciepło płacą mieszkańcy i od 2001 r. Spółka 
generuje straty. Nie ma żadnej podstawy na to żeby dać dalej zarządzanie ciepłem Spółce, jest 
podstawa na to bo chodzi o dobro mieszkańców, a to są nasi wyborcy i my jesteśmy po to aby 
zadbać o bezpieczeństwo cieplne. 

Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak zwrócił się do Prezesa T. Iwanowskiego o potwierdzenie 
wysokości straty.
Prezes T. Iwanowski potwierdził wysokość straty przedstawionej przez radną H. Pilną. 
Radna  Henryka  Pilna  dodała,  że  może  przedstawić  dokumenty  podpisane  przez  Prezesa 
Iwanowskiego,  choć  ma  pretensje  do  Pana  Iwanowskiego  bo  na  Komisji  Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu pokazuje straty 242 tys. za 2004 rok , a potem w dokumentach dla 
Rady przedstawia się 240 tys. i o tyle jest ta nieścisłość. 
Prezes T. Iwanowski wyjaśnił, że nieścisłość wynika stąd, że rachunek zysków i strat w dniu 
przedstawienia nie obejmował wszystkich zdarzeń finansowych. 

Radna Genowefa Szpila poinformowała, że ma rachunek zysków i strat za 2002 i 2003 rok. 
2003: minus 831 314, 2002: minus 426 411.
Prezes T. Iwanowski wyjaśnił, że straty 2003 roku wynikają z przeliczenia różnic w kursie 
euro do roku 2007. W 2002 roku takiego przeliczenia nie wykonano, a wykonano go w 2003 
w związku z tym strata obejmuje różnice kursowe na ten okres czasu do roku 2007. 

Radna Małgorzata Braszko poinformowała, że od dwóch lat były uwagi o przewalutowanie 
leasingu na złotówki. Spółka nie ma dochodu w walutach więc nie powinna spłacać kredytu w 
walutach. To wszystko odbija się na mieszkańcach, raty leasingowe wzrosły kiedy wzrósł 
kurs euro. 
Prezes  T.  Iwanowski  odpowiedział,  że  gdy  brany  był  leasing  to  euro  było  najbardziej 
opłacalne i prawie wszystkie firmy w kraju zaciągały kredyty. Bankowy Fundusz Leasingowy 
w pewnym okresie  czasu zadeklarował,  że  gdy będzie okoliczność taka,  że  będzie  to dla 
Spółki korzystne to sam zaproponuje przewalutowanie. 

Radna  Maria  Wojciechowska  zadała  pytanie,  jakie  poniosłaby  gmina  straty  gdyby  po 
wykupieniu kotłowni przekazała innemu użytkownikowi np. Spółdzielni Mieszkaniowej?
Sekretarz  GiM  Józef  Kata  odpowiedział,  że  nie  ma  takiej  symulacji  analizy  straty  w 
przypadku gdyby kotłownia  była  przekazana  w dzierżawę np.  Spółdzielni  Mieszkaniowej 
„750-lecia”.  Wszelkie  założenia  i  wszelkie  działania  polegające  na  tym  jak  ma  być  ta 
kotłownia zarządzana i eksploatowana i jakie będą faktyczne koszty związane z zarządzaniem 
i eksploatowaniem oprą się dopiero na tym jeżeli będą decyzje na wykup czyli będzie można 
zupełnie  inaczej  ułożyć  przepływy  finansowe.  Z  tych  przepływów  finansowych  dopiero 
wyjdzie  tak  naprawdę  na  jakie  koszty  można  się  zgodzić.  W  układzie  takim  jaki  był 
prezentowany  na  wspólnym posiedzeniu  Komisji  około  10  –  12% przy  wydzierżawieniu 
kotłowni dla Termoelu spada cena ciepła. I ten element uwzględnia w cenie ciepła opłatę 
dzierżawy,  która  spływa  jako  zwrotność  inwestycji  poczynionych  przez  gminę  przy 
zaciągnięciu kredytu. Gmina będąc właścicielem urządzeń może zupełnie inne rozwiązania 
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zastosować, to co było prezentowane przez Termoel była to koncepcja i propozycja związana 
z dalszym funkcjonowaniem w zakresie dostawy ciepła i dostarczaniem go przez Termoel. 
Symulacji  na  temat  strat  dla  gminy  w  przypadku  przejęcia  lub  wydzierżawienia  przez 
Spółdzielnię nie ma. Natomiast są innego rodzaju zagrożenia.  Gmina zainwestowała 830 tys. 
w formie dokapitalizowania Spółki i nikt inny jak Spółka Termoel musi te straty odrabiać. Z 
programu przedstawionego przez Prezesa T. Iwanowskiego wynika, że w okresie ok. 3 – 4 lat 
jest to realne. Czyli są dwa elementy, pierwszy to gmina wykupując urządzenia zabezpiecza 
dostawę ciepła. Natomiast wybór operatora, który będzie tymi urządzeniami zarządzał, w tym 
momencie może to być analizowane. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zadała pytanie, kto będzie miał kompetencje do negocjacji 
do ostatecznego podpisania umowy dzierżawnej? 
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że kompetencje w zakresie wydzierżawiania są w 
gestii Burmistrza. 

Radna Henryka Pilna zwróciła się do Sekretarza i poinformowała, że to Pan i Pan Burmistrz 
podpisaliście umowę Spółki w formie aktu notarialnego, ze strony Elmo mniejszościowego 
udziałowca  podpisał  Pan  Mocek  i  Pan  Walc.  To  Wy  Panowie  mieliście  nadzorować, 
powołaliście  zarząd  spółki  i  radę  nadzorczą,  mieliście  doglądać  działalność  Spółki,  a 
doglądaliście w taki sposób, że znaleźliśmy się dzisiaj w sytuacji jaka była już w 2003 roku 
gdzie  mieszkańcy protestowali  o  podwyżkach ciepła,  odcięciu gazu,  zadłużenie w banku. 
Teraz powołuje się na to, że Prezes Iwanowski złożył dokumenty mówiące o tym, że uzdrowi 
sytuację. Następnie odczytała jedno zdanie z pisma Prezesa Iwanowskiego:  „Jednocześnie 
zakłada  się  karencje  w  płaceniu  rat  dzierżawy  przez  Spółkę  do  czasu  spłaty  wszystkich  
zaległych zobowiązań”. Ja na to nabrać się nie dam, bo myśmy się nabrali. 

Radna Małgorzata Braszko odniosła się do innych ofert. Osobiście radnej M. Braszko podoba 
się oferta firmy Clima Heat, która proponuje wykup urządzeń i zajęcie się dostawą ciepła i nie 
mamy  obciążenia  budżetu.  Firma  na  terenie  Nowogrodźca  obsługuje  Spółdzielnię 
Mieszkaniową  INCO.  Uważa,  że  przedstawiona  oferta  jest  bardzo  ciekawa  i  musimy 
uratować  w  jakiś  sposób  sytuację,  która  nastąpiła.  Proponujecie  zaciągnięcie  kredytu 
długoterminowego,  a  to  jest  obciążenie  budżetu  gminy.  Dlaczego  nie  patrzymy  na  inne 
rozwiązania, spotkajmy się jeszcze z mieszkańcami (w końcu to oni odbierają to ciepło) oraz 
z odbiorcami i wspólnie podejmijmy krok, który wszystkich będzie zadawalał. Pamiętamy jak 
we wrześniu ubiegłego roku zostaliśmy postawieni pod ścianę aby ratować sytuację dostawy 
ciepła  i  by  mieszkańcy  mieli  ciepło  musieliśmy  dokapitalizować  spółkę  w  bardzo  dużej 
kwocie. Natomiast w roku bieżącym mamy zaciągnąć kredyt w wysokości 1 100 000 zł, a to 
do  niczego  dobrego  nie  prowadzi.  Dajmy  szansę  innym,  zawrzyjmy  takie  umowy  i 
postanowienia z nową firmą, które będą gwarantowały nam i mieszkańcom bezpieczny byt na 
następne lata. 
Sekretarz GiM Józef Kata poinformował, że trzeba dokonać wyboru, czy wpływy z tytułu 
zainwestowanych środków z budżetu gminy będą wracać z powrotem do gminy, czy pójdą w 
dalszym ciągu na zewnątrz. Problem był podnoszony przez Radę jakie niebezpieczeństwo 
wiązane z tym, że jest wspólnik w Spółce zewnętrzny i jakie on może z tego tytułu diwidenty 
zaciągać  ale  nie  otrzymał  żadnej  diwidenty.  Dalej  nawiązał  do  złożonych  ofert  i 
przedłożonych projektów umów na odbiór ciepła przez firmy zewnętrzne. Clima Heat – w 
projekcie umowy na odbiór ciepła jest bardzo wyraźnie napisane, że umowa musi być zawarta 
na okres co najmniej 8 lat.  Po drugie firma wystąpiła o udzielenie gwarancji na przejęcie 
leasingu  (nie  wykupu).  Trzeba  patrzeć  jak  wygląda  projekcja  kosztów  do  przychodów. 
Spółdzielnia  Mieszkaniowa  750-lecia  zdecydowanie  proponowała  wybór  wariantów 
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proponowanych przez firmę Cogen. Firma Cogen nie jest firmą lokalną tylko jest firmą z 
Poznania,  jest  to  spółka  –  córka  koncernu  energetycznego  wielkopolskiego  i  również 
prowadzi działalność w takiej dziedzinie. Dla Spółki Cogen jest to czysty biznes ponieważ 
otrzymuje  w  prezencie  urządzenia,  które  są  zainstalowane  i  przy  drobnych  nakładach 
polegających na wymianie paliw olejowych na gazowe robi ten biznes. 
Nikt inny nie będzie w stanie odrobić zaległości i tytułów jak tylko firma Termoel. Program 
naprawczy,  który  został  przedstawiony  może  być  uszczegółowiony  i  wcale  nie  jest 
powiedziane, że nie skończy się wejściem inwestora strategicznego ale na innych warunkach, 
z  dokapitalizowaniem spółki.  Natomiast  sprawy dostawy ciepła  dla  mieszkańców osiedla 
Asnyka, Rynku i 1 Maja można zupełnie inaczej realizować. Nawet jednym z wariantów jest 
możliwość  prowadzenia  dostawy  ciepła  przez  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i 
Mieszkaniowej ale my musimy mieć urządzenia aby tym rządzić. 

Radna  Henryka  Pilna  poprosiła  o  pozwolenie  na  wypowiedź  Prezesa  Spółdzielni 
Mieszkaniowej 750-lecia odnośnie wypowiedzi Sekretarza GiM.
Zdaniem  Prezesa  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Ryszarda  Jaworskiego  stwierdzenie,  że 
Spółdzielnia proponowała umowę z Cogenem jest błędne. Spółdzielnia była zapraszana na 
rozmowy z trzema inwestorami strategicznymi. Doprowadzono do rozmów na temat projektu 
umowy tylko z Cogenem. Z firmą Clima Heat na temat umowy nie rozmawiano wcale bo już 
nie było sensu. Gmina doszła do porozumienia z Cogenem, a Spółdzielnia wynegocjowała, że 
umowa na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania umowy w okresie trzech miesięcy. 
Przewodnicząca Rady Anna Rosa zadała pytanie, dlaczego Prezes mówi, że nie było sensu 
rozmawiać z Clima Heat?
Prezes  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Ryszard  Jaworski  odpowiedział,  że  firma  Clima  Heat 
przysłała  ofertę  gdzie  cena  GJ  będzie  w  wysokości  55  zł.  Natomiast  po  rozmowie  z 
przedstawicielami Clima Heat wie, że nikt z nimi nie rozmawiał na temat zmiany niektórych 
zapisów w umowie. 
Sekretarz GiM Józef Kata wyjaśnił, że odbiorcy ciepła w tym Spółdzielnia Mieszkaniowa 
przede  wszystkim  znała  oferty  firmy  Cogen,  Clima  Heat  i  Ecogaz.  Firma  Cogen 
zaproponowała warunki takie, że zawrze umowę z odbiorcą na czas nieokreślony. Oznacza to 
w praktyce, że odbiorca ciepła na warunkach ustalonych zawsze może rozwiązać umowę. 
Natomiast  Clima  Heat  powiedziała  w  ofercie,  że  będzie  dostarczała  ciepło  jeżeli  będzie 
promesa ze strony gminy na przeniesienie zabezpieczeń na przejęcie leasingu i podała cenę, 
która była mniej konkurencyjna od firmy Cogen oraz warunek zawarcia umowy na okres 
zamknięty. W związku z tym po dokonaniu negocjacji z każdym z oferentów pojawiła się 
dopiero opcja wykupu przez gminę. 
Przewodnicząca  Rady Anna Rosa odniosła  się  do  wypowiedzi  Prezesa  SM,  który po  raz 
kolejny powtarza, że jemu nie zależy na długoterminowych umowach. Co zrobimy z faktem 
po roku odstąpienia od Spółdzielni, kto za to będzie dalej płacił?
Sekretarz GiM Józef Kata poinformował, że pozostali odbiorcy ciepła związani są umowami 
terminowymi, które wynikają z symulacji okresu spłaty do poniesionych kosztów i tam jest 
okres 7 lat czyli każdy kto inwestuje własne środki zabezpieczy swój interes okresem spłaty. 
Jeżeli ktoś nie inwestuje swoich pieniędzy może pójść na inne rozwiązania. Spółdzielnia w 
całym procesie współpracy z firmą Termoel wykorzystała skrzętnie kruczki prawne, które 
pozwoliły na rozwiązanie umowy. Kruczki prawne polegają na tym, skoro zaczęła się taka 
sytuacja, że Termoel przestał dostarczać ciepło Spółdzielnia rozwiązała umowę. Natomiast 
dzisiaj Prezes SM zadeklarował w piśmie, że są gotowi rozmawiać na zawarcie umowy na 
normalnych warunkach nie wyłączając Termoelu. 
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Przewodnicząca Rady Anna Rosa odpowiedziała, że to nie są kruczki prawne tylko prawo jest 
prawem,  prawo  jest  jedno.  Słyszy  się,  że  Dyrektor  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu 
Opieki Zdrowotnej M. Krzywdziński też zerwał umowę.
Prezes  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Ryszard  Jaworski  odpowiedział,  że  nie  wykorzystali 
kruczków prawnych. Zostali pozbawieni bez uprzedzenia dostawy ciepłej wody i odpowiedź 
otrzymali  nie  rzetelną.  Zwracali  się  z  pismem  do  Termoelu,  do  Urzędu  Miejskiego  do 
Burmistrza  i  do  Rady  Miejskiej  o  pomoc  w załatwieniu  tego  problemu,  praktycznie  bez 
efektu. Zapraszani byli kilkakrotnie na rozmowy z inwestorami co również nie przyniosło 
efektu  i  nie  zostało  nic  innego  jak  odstąpienie  od  umowy.  Odnośnie  terminów  umowy, 
Spółdzielnia 4 lata temu podpisała umowę i umowa była niekorzystna. Spółdzielnia więcej 
nie podpisze takiej umowy, najlepszą gwarancją na to, że Spółdzielnia będzie ciepło brała są 
takie elementy jak klimat i cena (cena będzie adekwatna do kosztów). Jeżeli zarobek będzie w 
miarę rozsądny to Spółdzielnia nie ma żadnego interesu w tym aby szukać czy narażać się na 
budowę nowych kotłowni. Spółdzielnia jest w stanie podpisać umowę z każdym rzetelnym 
dostawcą na normalnych warunkach. 

Radna Henryka Pilna w dalszym ciągu apeluje aby iść w kierunku takim aby ciepłem nie 
zarządzała firma Termoel. Co do Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, uważa, że jest dobrym 
gospodarzem bo dba o swoich spółdzielców, zerwał umowę chroniąc własnych mieszkańców, 
a  Termoel  jest  kością  niezgody  między  nami.  Podejmijmy  decyzje  taką  aby  wzięła  to 
Spółdzielnia, a nie dalej Termoel.

W tym momencie Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę. 

Po przerwie Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak w nawiązaniu do wypowiedzi radnej H. Pilnej 
odpowiedział, że zostaną przeanalizowane warianty i przedstawione Radzie. Przewidujemy, 
że  ten  kredyt  będzie  spłacał  dostawca  ciepła  czyli  w  tej  formie  jaka  jest  przedstawiona 
przewidujemy, że spłata kredytu będzie również w formie dzierżawy spłacanej dla gminy. 

Radna Genowefa Szpila poinformowała, że Burmistrz nie będzie z Radą rozmawiał i szkoda, 
że Z-ca Burmistrza to zapewnia przy takiej ilości  mieszkańców. Na pewno podejmie sam 
decyzje  i  wybierze  to  co  będzie  jemu  odpowiadać,  a  nie  to  co  będzie  odpowiadać 
mieszkańcom. Ponadto nie było słowa na temat jeszcze 680 000 zł zostaje zadłużenia Spółki. 
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że Prezes Iwanowski pisał o potrzebnych środkach 
w układzie takim, że jeszcze nie były rozwiązane umowy i miał zabezpieczyć funkcjonowanie 
Termoelu. Jeżeli zostaną podjęte decyzje o wykupie sytuacja się diametralnie zmienia. Zarząd 
Spółki w nowych warunkach będzie musiał zdecydować jakie działania będzie podejmował w 
związku z taką, a nie inną sytuacją ekonomiczną. W dalszym porządku obrad przedstawiona 
jest kwestia rozwiązania problemu odblokowania dostawy gazu i w tej chwili jest to warunek 
wiążący się z udostępnieniem i dostawy ciepła dlatego, że Zakład Gazowniczy widząc jaka 
jest sytuacja nie chce rozmawiać z Termoelem i my jako gmina chcemy pokazać, że nowe 
warunki i nowe rozwiązania tego problemu dają nadzieję na dalsze regulowanie faktur. 

Radna  Genowefa  Szpila  poinformowała,  że  wykupując  urządzenia  musimy  zdać  sobie 
sprawę, że będziemy płacić w związku z pismem do Dyrektora Zakładu Gazowniczego od 
Prezesa Iwanowskiego informujące, że zakłada karencję w płaceniu rat dzierżawy do czasu 
spłaty  wszystkich  zaległych  zobowiązań.  Czyli  jest  deklaracja,  że  gmina  zapłaci  raty  bo 
Spółka nie będzie miała pieniędzy na to aby płacić dzierżawę. 
Sekretarz  GiM  Józef  Kata  poprosił  aby  nie  mieszać  tych  dwóch  spraw.  Spółka  jest 
samodzielnym  podmiotem  w  stosunku  do  Zakładu  Gazowniczego,  ma  zawarte  umowy  i 
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prowadzi współpracę i  rozmowy z Zakładem Gazowniczym. Robi takie ustalenia i  składa 
takie propozycje,  które w tej  chwili  są rozważane. To są informacje, które Zarząd Spółki 
przedstawia w zakresie działań jakie są podejmowane, informuje Zakład Gazowniczy o takich 
możliwościach ale to jest jeszcze dopiero przed nami jeżeli takie decyzje zapadną. To nie 
wiąże  się  z  tym,  że  gmina  ma to  zapłacić  bo  gmina nie  ma żadnej  umowy z Zakładem 
Gazowniczym.
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  odniósł  się  do  wypowiedzi  radnej  G.  Szpili  odnośnie 
kwoty 680 000 zł. Za wszystkie zadłużenia odpowiada Spółka Termoel i cały Zarząd Spółki 
będzie odpowiadał za ewentualne zadłużenia,  które podjął względem różnych podmiotów. 
Oczywiści pogarsza się wizerunek gminy ponieważ w jakiś sposób był to udział w zakładaniu 
Spółki ale w całości odpowiada Zarząd Spółki.

Radna Henryka Pilna zadała pytanie, o czym my dzisiaj dyskutujemy, skoro Zarząd Spółki 
odpowiada za długi,  skoro to Spółka zaciągnęła leasing, a nie gmina. To po co Rada ma 
podjąć  decyzję?  Po za  tym wzywa o odpowiedź  na  pytanie,  jak  sprawowany był  nadzór 
właścicielski nad Spółką (w akcie notarialnym jest Burmistrz E. Szczerbień i ówczesny Z-ca 
J. Kata)?
Sekretarz  GiM  Józef  Kata  odpowiedział,  że  gmina  odpowiada  za  dostawę  ciepła. 
Rozpoczęliśmy  realizację  dostawy  ciepła  w  Nowogrodźcu  przyjmując  plan  inwestycyjny 
polegający na likwidacji trzech kotłowni, a w to miejsce powstały dwie kotłownie. Został 
przeprowadzony proces inwestycyjny, który został rozliczony i dopuszczony do użytkowania. 
W  ówczesnym  momencie  zaciągnięte  zostały  zobowiązania  w  postaci  rat  leasingowych. 
Spółka  Termoel  na  początku  swojego  funkcjonowania  zadeklarowała  w  umowach  z 
odbiorcami,  że  nie  będzie  przez rok czasu podnosiła  ceny ciepła  i  z  tego się  wywiązała. 
Spółka z poprzedniego okresu czasu przejęła na siebie ciężar kosztów związanych z zakupem 
opału jeszcze do kotłowni węglowych. Nadto cena za ciepło jaka była stosowana w ZGKiM 
nie była adekwatna do kosztów produkcji tego ciepła. Wszyscy dobrze wiemy, że ZGKiM na 
produkcji  ciepła  poniósł  stratę  co  najmniej  140  000  zł  rocznie.  My jesteśmy tutaj  po  to 
żebyśmy  rozwiązywali  problemy  ciepła  w  gminie  ponieważ  zbliża  się  sezon  grzewczy. 
Nastąpiła sytuacja taka, że zostały rozwiązane umowy i Spółka Termoel nie jest w stanie w 
tej chwili bezpośrednio sama realizować tych dostaw. W związku z tym wkraczamy my jako 
gmina, jako podmiot odpowiedzialny za dostarczenie ciepła. Sprawa ciepła, która dotyczy 
osiedla  Asnyka i  1  Maja to  jest  ledwo 30% problemu ciepła  w gminie.  Problemy ciepła 
pozostały w naszych jednostkach. Skupiliśmy się nad problemem Termoelu bo akurat jest 
trudna sytuacja ale w pozostałych innych jednostkach problem ciepła jest nierozwiązany. Stąd 
się  wzięła  zgoda Rady (20 000 zł)   na  opracowanie  operatu,  który pokaże  na podstawie 
wyników, faktów za ostatnie 2 lata jak naprawdę wygląda sytuacja w cieple. 

Radny Piotr Bober odniósł się do wypowiedzi Sekretarza GiM odnośnie wydanych środków 
na  opracowania  oraz  nawiązał  do  osób pokrzywdzonych z  Nowogrodźca,  którym się  nie 
dopłaca. Ponadto dodał, że została powołana komisja doraźna w celu zbadania zasadności 
powstania Spółki oraz zgłoszono do Prokuratury i do tej pory nie ma żadnej odpowiedzi. 
Sekretarz GiM Józef Kata poinformował, że gmina dopłaca każdemu mieszkańcowi do ciepła, 
który spełnia kryterium dochodowe,  są  to zarówno mieszkańcy Spółdzielni  INCO jak też 
zasobów komunalnych i spółdzielczych. 
Radna Genowefa Szpila poinformowała, że jest to nieprawda, że dopłaca się każdemu -  bo 
kto dostał na wsi dofinansowanie, a jest takim samym podatnikiem jak każdy inny. Dodała, że 
również obowiązkiem gminy jest  dostarczyć wodę. W Gościszowie mieszkańcom brakuje 
wody i zaczęli kopać studnie. Zapytała wprost Burmistrza czy sfinansuje, to odpowiedź była 
„a skąd, absolutnie jak sobie wykopali to mieli za co widocznie”.

10



Radna Henryka Pilna odniosła się do sprawy 20 000 zł na opracowanie dokumentacji. Sprawa 
była  trochę  inna,  ponieważ  Burmistrz  powiedział  w  ubiegłym roku,  że  jest  osoba,  która 
sprawdzi i wykona opracowanie odnośnie ciepła i zrobił, ale jeszcze było powiedziane w ten 
sposób, że jest to mój dobry znajomy i najprawdopodobniej zrobi to za darmo, ale potem 
Rada otrzymała uchwałę do podjęcia  odnośnie 20 000 zł. 
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że nie można przejść obojętnie obok dokumentu, 
który był poparty materiałami źródłowymi przekazanymi z naszych jednostek za ostatnie dwa 
lata i kontrolą urządzeń oraz wizytacją we wszystkich obiektach. Z tego jest raport w którym 
są pokazane koszty i ceny w przeliczeniu na poszczególne jednostki oraz z którego wynika 
jednoznacznie,  że  przy  podjęciu  pewnych  działań  modernizacyjnych  można  oszczędzić 
rocznie w skali naszych jednostek około 300 000 zł. Te ekspertyzy zostały przekazane do 
wiadomości radnym i w najbliższym czasie chciałby dyskutować na komisjach w jaki sposób 
problemy związane z ciepłem rozwiązywać. 

Radny Mariusz Zamorski odniósł się do wypowiedzi Sekretarza GiM. Chwali się Pan, że z 
tego wspaniałego opracowania rocznie 300 000 zł możemy oszczędzać, ale niech Pan powie 
ile musimy zainwestować (kwoty były w milionach). Kogo stać jest na to? Uważa, że 20 000 
zł  na  opracowanie  to  następna  teczka  w  szafie  u  Burmistrza  bo  w  najbliższym  czasie 
wymiernych korzyści z niej nie będzie. 
Sekretarz  GiM  Józef  Kata  zachęcił  do  tego  aby  temat  opracowania  wszedł  pod  obrady 
Komisji żeby skupić się na analizie tego materiału ponieważ taka analiza nie została przez 
Radę dogłębnie dokonana i z tego co wywnioskował potrzebne są takie spotkania i dyskusje. 

Radny Zbigniew Skwarek poinformował, że łatwiej byłoby te problemy rozwiązywać i dzisiaj 
na pewno byśmy tak długo nie siedzieli  ale nastąpił  pewien kryzys zaufania,  zaufania do 
władzy.  Bo kryzys  zaufania  był  wtedy kiedy zdecydowano się  na  opcję  poprzez wzięcie 
leasingu, kwestię nadzoru właścicielskiego i to było pewne zaufanie mieszkańców i Rady 
żeby  to  szło  w  dobrym  kierunku.  Niestety,  nie  poszło  tak  jak  trzeba.  Mówi  się  o 
mieszkańcach  spółdzielni  ale  o  mieszkańcach  zasobów  komunalnych  jeszcze  nikt  nie 
wspomniał to, że teraz płacą po 5 zł/m2  ciepła za centralne ogrzewanie, to są astronomiczne 
sumy. Nie wspomina już o dopłatach, które otrzymali do zapłaty. Proszę się nie dziwić, że 
radni bardzo wnikliwie pytają bo brak jest wzajemnego zaufania. Poprosił o gwarancję, że jak 
zaciągniemy kredyt  to  rzeczywiście  ceny  spadną  i  Spółka  rozwiąże  sprawę  zadłużeń  nie 
kosztem gminy czy mieszkańców. 

Radna Henryka Pilna poparła propozycję radnego Zb. Skwarka. Faktycznie, składane były 
interpelacje odnośnie dopłat, które zostały mieszkańcom gminy wystawione (i to na lata do 
tyłu nie pytając się czy ich stać czy nie stać), a dług nie powstał z winy mieszkańca. Na te 
interpelacje nie ma konkretnej odpowiedzi i są nie do przyjęcia. Cały czas bije się rękami 
Rady w mieszkańców, a potem się mówi Rada. Mieszkańcy nie widzą wszystkiego co Rada 
chce,  a  co  nie  chce,  nigdy  nie  jest  tak  żeby  Rada  działała  na  niekorzyść  mieszkańców. 
Jesteśmy tu wprowadzani w błąd tak jak się nam dzisiaj chce, podnieście rękę, a my potem 
zrobimy – nie,  najpierw zróbcie symulację,  pokażcie co chcecie, a potem Rada podniesie 
rękę. 

Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu Komisji została 
przedstawiona symulacja wyjścia z tej sytuacji. Jest przewidziane obniżenie taryfy i średnia 
wskaźnikowa cena ciepła zmalała  by do 54,60 zł/  GJ.  Również mówi się o zmniejszeniu 
zatrudnienia, o spłacie dzierżawy. Cały element wyjścia i symulacja na lata 2005 – 2012 jest 
przedstawiona i dyskutujmy. Jest pokazana możliwość wyjścia z sytuacji.
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Radna Henryka Pilna odpowiedziała, że nie o tą symulację chodzi tylko o to, że podejmiecie 
kredyt,  wykupicie  urządzenia  i  dopiero  przedstawicie  co  dalej.  Dodała,  że  na  wspólnym 
posiedzeniu  to  nasz  oszukaliście  bo  otrzymane  materiały  do  rozważenia  dotyczyły 
inwestorów  strategicznych,  a  po  przyjściu  na  posiedzenie  okazało  się,  że  jest  mowa  o 
kredycie. 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że jest mu przykro, że radna H. Pilna takich 
metod używa. W żadnym zamiarze nie mają oszukiwać Radę. Na posiedzenie przyszedł z 
otwartymi propozycjami,  zostały przedstawione wszystkie  aspekty,  rozmawialiśmy prawie 
pięć  godzin  i  w żadnym momencie  nie  mieliśmy zamiaru  oszukiwać.  Skupiliśmy się  na 
wzięciu kredytu jako najlepszego i najbardziej optymalnego dla gminy. I jest mi przykro, że 
radna nazywa mnie oszustem.
Radna Henryka  Pilna  przeprosiła  (jeżeli  to  tak  zostało  odebrane)  ale  zwracała  uwagę  na 
wspólnym posiedzeniu, że materiały otrzymali inne, a zastali inną sytuację. 
Dalej  Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak,  jeszcze  raz  tłumaczy,  że  spotkanie  wspólnych 
Komisji było po to aby wszyscy sprawnie rozważyli i aby ten czas wykorzystać jako wspólne 
posiedzenie Komisji żeby przygotować się do podjęcia decyzji. 
Przewodnicząca Rady Anna Rosa w uzupełnieniu poinformowała, że  radnej H. Pilnej chodzi 
o  to,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  był  wyciągnięty  faktycznie  as  z  rękawa. 
Wysyłając zawiadomienia o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady nie miała tych materiałów 
aby radnym przedłożyć. Rada przyszła na posiedzenie z ofertami, które przyszły na biuro 
Rady. 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak powtórzył jeszcze raz aby zrozumieć sens i cel Komisji. 
Zadaniem Komisji jest wypracować i przeanalizować. 
Radna Genowefa Szpila poparła wypowiedź radnej H. Pilnej. Czekała kiedy będzie rozmowa 
na  wspólnym posiedzeniu o którejkolwiek ofercie inwestora strategicznego, a przedstawiono 
tylko tego asa z rękawa, o którym mówiła Przewodnicząca Rady wyliczenia i kredyt.
Sekretarz GiM Józef Kata dodał, że w uzasadnieniu do wniosku Burmistrza zostało napisane, 
że:  „ Odbyło się szereg spotkań z firmami zainteresowanymi wejściem na lokalny rynek, w  
wyniku których,  aby  zabezpieczyć  bieżące dostawy ciepłej  wody oraz  zapewnić  ciepło na  
następny sezon grzewczy muszą pilnie zostać podjęte odpowiednie decyzje, nie wyłączając  
Rady  Miejskiej.  Dodatkowym  argumentem  jest  fakt,  iż  firma  Clima  Heat  wystąpiła  z  
wnioskiem o promesę (w dacie 20.08.2005 r.) w sprawie możliwości przeniesienia poręczenia  
przez gminę a BFL rozpoczął procedurę windykacyjną w stosunku do poręczycieli przesyłając  
wezwania do zapłaty oraz zmierzającą do rozwiązania umów leasingowych. Na przestrzeni  
ostatnich  miesięcy  prowadzone  były  działania  polegające  na  zmianie  dotychczasowego  
sposobu  dostawy  ciepła  dla  odbiorców  w  Nowogrodźcu.  KPC  „Termoel”  powiadomił  o  
rozwiązaniu umowy na odbiór ciepła przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. 750-lecia. Odbyła  
się szereg spotkań z firmami...” oraz  „Tematem posiedzenia będzie zapoznanie z aktualną 
sytuacją  w  zakresie  produkcji  i  dostawy  ciepła  oraz  rozpatrzenie  propozycji  nowych 
rozwiązań” – w materiałach były przedstawione oferty firmy Cogen, Clima Heat, a ofertę 
Ecogas Rada posiada w swoich materiałach bo została  wcześniej  przekazana.  Dodatkowo 
zostało dołączone stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej im. 750-lecia informujące BFL, że 
Spółdzielnia skłania się do wariantu firmy Cogen, przedstawione zostało wezwanie do zapłaty 
i  pismo  firmy  Clima  Heat,  w  którym  proszono  o  zajęcie  stanowiska  związanego  z 
udzieleniem promesy na przeniesienie zabezpieczeń przez gminę na firmę Clima Heat, która 
chciała przejąć umowy leasingowe. Materiał, który został zreferowany i przedstawiony przez 
Prezesa Iwanowskiego był całkowicie na miejscu ponieważ autorem opracowania dokumentu 
jest Zarząd Spółki Termoel. Materiały zostały przekazane w dniu posiedzenia Komisji i jeżeli 
są pytania do przedstawionego materiału uważa, że można jeszcze dzisiaj o tym dyskutować. 
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Na tamten moment kiedy było zaproszenie na Komisję dysponowaliśmy określoną wiedzą i to 
zostało przekazane Radzie. 

Radny  Zbigniew  Skwarek  powrócił  do  swojego  pytania.  Proszę  dać  gwarancję,  że 
zobowiązania Termoelu ponad 600 tys. nie będzie ponosić gmina ani mieszkańcy. Drugie 
pytanie, jaka jest perspektywa bo mówi się o obniżeniu cen o 10%, a w ostatnich trzech latach 
ceny  wzrosły  o  50%  ciepła.  Czy  ceny  za  ciepło  będą  utrzymywane  na  takim  wysokim 
poziomie? 

Prezes Tadeusz Iwanowski poinformował, że konkretna propozycja naprawy sytuacji została 
przedstawiona  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji.  Jest  propozycja,  że  do  czasu  spłaty 
zobowiązań Spółki  następuje karencja  w spłacie  rat  kredytu,  ale  nie  jest  powiedziane,  że 
Spółka nie będzie tych rat kredytu spłacać w następnym czasie. Jeżeli gmina weźmie kredyt 
na osiem lat to Spółka będzie musiała (zakładając okres karencji 2 – 3 lat) spłacić ten kredyt 
w następnych jeszcze dwóch latach kiedy gmina nie będzie już spłacać tego kredytu.
Całe  opracowanie  miało  pokazać  jak  może  gmina  zostać  właścicielem  urządzeń  i  tak 
naprawdę decydować bo nie jest wykluczone, że przekazując urządzenia do Spółki po roku 
czasu  urządzenia  przekazać  takiej  jednostce,  która  będzie  dla  gminy  gwarantem,  że  te 
urządzenia będą dobrze eksploatowane. 

Radny Zbigniew Skwarek poprosił o przedstawienie perspektywy obniżek cen ciepła bo są 
bardzo wysokie.
Prezes Tadeusz Iwanowski poinformował, że opracowanie nie zakłada wzrostu cen ciepła do 
2012 roku. Zakłada się wzrost 3% wszystkich innych podatków, opłat, energii, gazu (oprócz 
wynagrodzeń). Nie wzrastanie ceny już jest samo w sobie w jakimś sensie obniżeniem ceny. 
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  dodał,  że  zakłada  się  spłatę  kredytu  w  formie  spłaty 
dzierżawy.
Prezes  Tadeusz  Iwanowski  poinformował,  że  jest  potrzebna  karencja  aby  spłacić 
zobowiązania Spółki.
Radny Zbigniew Skwarek oznajmił, że przy utrzymaniu tak wysokich cen zawiązujące się 
wspólnoty mieszkaniowe mogą bardzo szybko przeliczyć koszty dostawy ciepła i znajdą inne 
rozwiązania. Dlatego mówi o perspektywie aby przyjąć wariant stopniowej obniżki cen. 

Radna Małgorzata Braszko poinformowała, że rozciągamy dyskusję, jesteśmy wszyscy nie 
zadowoleni z sytuacji i ze stwierdzeń jakie zaczynają padać. Współpraca z firma Termoel od 
dwóch lat  jest  czymś uciążliwym i  ciągle  tej  firmie  trzeba  pomagać  aby mieszkańcy nie 
marźli.  Rada obawia się  tego,  że jeżeli  podejmiemy uchwałę na zaciągnięcie kredytu kto 
podejmie  decyzję  o  wyborze  firmy,  która  będzie  zarządzała  urządzeniami.  Uważa,  że 
najpierw należałoby przedstawić wariant wybór firmy, której odda się urządzenia i dopiero 
Rada podniesie ręce na zaciągniecie kredytu. 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak zwrócił się do radnej M. Braszko. Chciałby usłyszeć od 
radnej  przemyślenia  i  analizy  odnośnie  planu  przedstawionego  przez  Prezesa  T. 
Iwanowskiego. 
Radna Małgorzata  Braszko odpowiedziała,  że  rok  rocznie  było  to  przedstawiane  i  każda 
prognoza była inna i dlatego Rada nie ma zaufania.
Jeszcze raz Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak zwrócił się do radnej M. Braszko o wyrażenie 
opinii na temat przygotowanego dokumentu przez Prezesa T. Iwanowskiego. Proszę się nie 
uchylać i wypowiedzieć się np. na temat prognozy rachunku zysków i strat w latach 2005 – 
2012.
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Radna  Małgorzata  Braszko  odpowiedziała,  że  wcześniejsze  dokumenty  jakie  były 
przedstawiane Radzie też były dobre, a spaliły na panewce. I musimy dalej ratować ciepło w 
Nowogrodźcu ratując Spółkę Termoel. Boimy się tego, tyle pieniędzy już zostało włożone z 
budżetu gminy. 

Radny Mariusz Zamorski  odpowiedział,  że  wszyscy jesteśmy zgodni,  że  musimy ratować 
sytuację na rynku cieplnym ale przede wszystkim to Burmistrz i Sekretarz uważają, że należy 
też ratować Termoel. Nie może się z tym zgodzić bo z wypowiedzi Burmistrza i Sekretarza 
dało się wcześniej usłyszeć, że musimy do tego dokładać bo zbyt dużo dołożyliśmy i musimy 
to uzyskać. Dzisiaj nie jestem przekonany, że my cokolwiek z tego odzyskamy. Cały czas do 
tego będziemy dokładać nie mając żadnej pewności.  Nie do końca jest  to trafna decyzja, 
dokładamy co roku i we wrześniu stawiani jesteśmy pod murem nie wiedząc czy to będzie 
hipoteka, czy to będzie kredyt, czy będzie zwiększenie udziałów, zawsze jest coś i obciążamy 
nieszczęsny  budżet  potężnymi  kwotami.  W przyszłym roku  mamy spłacić  prawie  3  mln 
zobowiązań z tytułu różnego rodzaju kredytów, 15% dochodów wynosi 3 400 czyli niecałe 
500 000 mamy zapasu – to jest mało, planujemy oczyszczalnie ścieków. O co się nie zapytać 
to z reguły się słyszy, że z własnych środków czyli kredyt. 
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  odpowiedział,  że  jeżeli  występował  w  sprawie 
oczyszczalni  to  mówił,  że  są  już  przyobiecane  przez  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony 
Środowiska w pierwszej części dotacje.
Radny Mariusz Zamorski odpowiedział, że te dotacje są tylko obiecane. Z-ca Burmistrza jest 
dopiero trzy miesiące, a Rada miała obiecanych już kilka lub kilkanaście z różnego rodzaju i 
póki co jest nic. 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak poinformował, że jeżeli Rada zdecyduje to niech podejmie 
uchwałę  o  likwidacji  Termoelu  i  ponoszeniu  wszystkich  konsekwencji  związanych  z 
likwidacją. 
Sekretarz GiM Józef Kata odniósł się do poziomu zadłużenia. Nie mamy takiego poziomu 
zadłużenia na dzień dzisiejszy bo wszystko jest w sferze prognoz oprócz tych kwot, które 
faktycznie  obciążają  gminę,  to  nie  jest  taki  procent  obciążenia  o  jakim mówił  radny M. 
Zamorski. Jeżeli mówimy o ujęcie w środkach w wymiarze kredytowym na zadanie budowa 
wodociągu  Gierałtów  i  oczyszczalnia  to  ten  kredyt  nie  został  zaciągnięty.  Nie  został 
zaciągnięty  kredyt  na  budowę  wodociągu  w  Milikowie,  nie  został  zaciągnięty  kredyt  na 
budowę wodociągu w Kierżnie – to wszystko są plany i faktyczne obciążenie budżetu jest na 
innym poziomie na dzień dzisiejszy. Mamy tą rezerwę bo możemy te zadania zmieniać albo 
zmieniać kwoty lub sposób spłaty. Tak jak pojawia się już okazja, że na wodociąg Gierałtów 
możemy  pełne  zabezpieczenie  kredytowe  skierować  na  inne  cele  dlatego,  że  płatności 
rozpoczynamy w styczniu 2006 r. Należy oddzielić kwotę faktycznego zadłużenia gminy od 
prognozy zadłużenia gminy jeżeli dojdzie do realizacji tych zadań. Jeżeli któryś z wniosków 
na Milików czy na Kierżno zostanie odrzucony w Urzędzie Marszałkowskim to 1 600 000 
mamy do dyspozycji. 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak poinformował, że chcemy ratować stratę 830 000 zł, które 
wydała gmina. Ponadto możemy uzyskać dobry wizerunek gminy. Zwrócił się do Prezesa 
Termoel o odpowiedź, co się dzieje z chwilą upadłości Spółki.
Prezes T. Iwanowski odpowiedział, że za Spółkę odpowiada Zarząd Spółki natomiast są to 
sprawy dosyć trudne, które toczyć się będą i przed prokuratorem i przed sądem, a decyzję w 
tej sprawie będzie stanowił sąd. Trudno na dzień dzisiejszy powiedzieć jaka będzie decyzja 
sądu po złożeniu wniosku o upadłość bo nie mając środków chociażby na pokrycie syndyka 
sąd może taki wniosek odrzucić i nie dokona się upadłość Spółki.  Być może sąd wezwie 
wspólników do dopłat na pokrycie kosztów syndyka i prowadzonych egzekucji. 
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Radna Henryka  Pilna  zwróciła  uwagę Prezesowi  Termoelu  aby przypomniał  sobie  raport 
biegłego z oceny bilansu za rok 2003 gdzie biegły wręcz sugeruje postawienie Spółki w stan 
upadłości.  Mówił  o  tym również  w piśmie  z  21  września  2004 r.  Przewodniczący  Rady 
Nadzorczej Termoelu. 

Radny  Zbigniew  Skwarek  poinformował,  że  dalej  nie  dostał  konkretnej  odpowiedzi  na 
pytanie jaka jest perspektywa obniżek cen ciepła. Z tego co powiedział Prezes Termoelu to 
nie  ma  żadnej  perspektywy  obniżenia  bardzo  wysokich  cen.  Dalej  informuje  o 
niebezpieczeństwie  odchodzenia  wspólnot  mieszkaniowych  od  poboru  ciepła  przez 
kotłownie, które ma wykupić gmina.
Sekretarz  GiM  Józef  Kata  powrócił  do  swojej  wcześniejszej  wypowiedzi.  Od  momentu 
przejęcia  ciepła  od  PECu bolesławieckigo  kiedy ZGKiM eksploatował  już  była  strata  na 
cieple  gdyż  przychody  nie  starczały  na  pokrycie  kosztów  produkcji.  ZGKiM  w  sowich 
ówczesnych  możliwościach  tą  stratę  pokrywał  i  już  gmina  dopłacała  do  ceny  za  ciepło. 
Następnie kiedy Termoel powstał i  przejął w zarządzanie kotłownie stałopalne również ta 
strata  się  pojawiła  dlatego,  że  były  utrzymane  ceny  ZGKiM  przez  następny  rok  czasu. 
Termoel  jak Spółka prowadząc działalność na cieple  nie otrzymywała takich przychodów 
jakie były koszty na produkcji. Dzisiaj jeżeli mówimy o obniżeniu ceny za ciepło to proszę 
przyjąć do wiadomości, że trzeba zabezpieczyć środki w budżecie żeby o te kwoty o które 
będziemy obniżali  cenę  ciepła  uzupełnić  koszty  produkcji  tego  ciepła  bo  nie  ma  innego 
rozwiązania tak jak w przypadku wody czy śmieci musimy do tego dołożyć jeżeli chcemy aby 
ceny były niższe. 
Radny Piotr Bober zadał pytanie, czy gmina dopłaca Spółdzielni Mieszkaniowej Inco?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że mówimy o upodobnieniu ceny. Nie porównujmy 
wprost sytuacji jaka jest w Spółdzielni Inco bo tego się nie da zrobić. Spółdzielnia Inco ma 
inne okresy spłaty rat, ma inny system, inaczej jest to rozwiązane i ta cena, która jest dzisiaj 
na rynku wcale nie musi być adekwatna do sytuacji jaka jest w naszych zasobach. 

Radna Genowefa Szpila poinformowała, że jak się rozmawia ze spółdzielcami Inco dziękują 
Bogu, że nie dali się namówić Sekretarzowi bo płaciliby tyle ile płacą mieszkańcy zasobów 
komunalnych. W tej chwili mieszkańcy zasobów komunalnych chcieliby płacić tyle samo co 
płacą  mieszkańcy Inco  i  nic  więcej  nie  chcą.  Mieszkańcy  chcieliby  już  w tej  chwili  się 
odłączyć ale są trzymani umowami bo mają mieszkania komunalne i muszą płacić za ciepło 
tyle  ile  im  się  narzuca.  Firma  obsługująca  Spółdzielnię  Inco  mogła  kalkulować  i  umieć 
rozwiązać problem i zawrzeć takie umowy i taki kredyt wziąć, że mieszkańcy Spółdzielni 
Inco w tej chwili płacą o 40% mniej od zasobów komunalnych. 
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że nikogo nie namawiał do tego aby podpisywał 
umowy  na  odbiór  ciepła.  Odbywały  się  spotkania  Zarządu  Termoelu  z  odpowiednimi 
osobami prawnymi ze strony odbiorców ciepła i tam następowały decyzje. Na nieszczęście 
był  lokatorem  Spółdzielni  Inco,  niektórzy  zarzucali  mu,  że  być  może  przeczuwał  jakieś 
sprawy  i  podpowiadał  w  druga  stronę  aby  nie  zawiązywać  umowy.  Jedno  i  drugie  jest 
nieprawdą.  Nie  miał  swojego  udziału  w podjęciu  decyzji  przez  Inco,  była  to  suwerenna 
decyzja  Zarządu i  Rady Nadzorczej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Inco.  Ponadto  nie  można 
porównywać warunków jakie ma SM Inco do warunków jakie są omawiane czy jakie były 
przedmiotem negocjacji Zarządu Termoelu z odbiorcami ciepła trzy lata temu. Nie można bo 
te warunki są inne, inny jest okres spłaty. Firma Clima Heat rozmawiając ze Spółdzielnia Inco 
wynegocjowała okres spłaty 15 czy 20 lat. Jeżeli Zarząd Termoelu rozmawiał z odbiorcami to 
mówił, że stawiamy do dyspozycji modernizację, umowy leasingowe zawieramy i chcemy się 
wiązać przez 7 lat bo w tym okresie nastąpi spłata urządzeń. W maju 2007 roku w normalnym 
trybie nastąpiłaby spłata i obniżka cen była planowana z obniżeniem na 40%. 

15



Radna Genowefa  Szpila  poinformowała,  że  tam był  dobry  gospodarz  i  zadbał  o  interesy 
mieszkańców. 
Sekretarz GiM Józef Kata zadał pytanie, czy Prezes SM jest złym gospodarzem, czy szkoła 
jest złym gospodarzem, czy GCKiS jest złym gospodarzem?
Radna Genowefa  Szpila  zadała  pytanie,  kto  sprawuje  nadzór  właścicielski  nad  Spółką  – 
szkoła? Na pewno nie.
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział,  że nie gmina zawierała umowy z Termoelem na 
dostawę ciepła tylko konkretni odbiorcy w postaci dyrektorów, prezesów itd.

Radny Zbigniew Skwarek stwierdził, że my jako gmina powinniśmy zadbać o mieszkańców, 
którzy nie mieli wyboru. I teraz mówić, że mieszkańcy (szczególnie zasobów komunalnych) 
mają  ponosić  koszty  przedsięwzięcia  bo  nie  udało  się  wynegocjować  takich  dobrych 
warunków  jak  np.  Inco  to  jest  nieporozumienie.  Czy  nasi  mieszkańcy  są  innymi 
mieszkańcami niż w Bolesławcu, Wrocławiu bądź gdzie indziej?

Radna Henryka Pilna przypomniała, że to właśnie mieszkańcy zasobów komunalnych złożyli 
interpelację  odnośnie  podwyżek  cen  ciepła.  Ponadto  Komisja  Doraźna  rozpatrywała  tą 
sprawę,  przychodzili  również  mieszkańcy  Spółdzielni  Mieszkaniowej,  Prezes  SM  R. 
Jaworski, Dyrektor ZGKiM A. Jonik. To właśnie mieszkańcy zasobów komunalnych skarżyli 
się,  że nie rozmawiano z nimi o przerobieniu kotłowni węglowych na kotłownie gazowe. 
Wręcz mieli  pretensje,  że  te  kotłownie węglowe mogły jeszcze  jakiś  czas  funkcjonować. 
Podnosili  bardzo  dużo  spraw  i  z  tego  wynikało,  że  mieszkańcy  przy  podejmowaniu 
strategicznych decyzji jak nowa inwestycja w postaci kotłowni gazowej z mieszkańcami nie 
była omawiana. 

W tym momencie Przewodnicząca Rady Anna Rosa ogłosiła przerwę. 

Po  przerwie  Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  zadała  pytanie,  czy  można  jeszcze 
zminimalizować koszt GJ przy przedstawionych założeniach?
Prezes  T.  Iwanowski  odpowiedział,  że  można  zminimalizować  tylko  poprzez  to,  że  inny 
podmiot, który będzie dostarczał ciepło nie będzie lub będzie płacił mniejsze raty związane z 
dzierżawą, a zobowiązania weźmie na siebie gmina. 

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  poprosiła  o  przedstawienie  informacji  o  wstępnych 
rozmowach z bankami w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że jest to Bank Ochrony Środowiska i są 
możliwości na otrzymanie kredytu na tego rodzaju inwestycje. Przy kredycie ekologicznym 
będzie to 4%., w innym banku 6,5%. 

Prezes SM Ryszard Jaworski zadał pytanie, jak będzie miesięczna lub roczna spłaty kredytu ?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że rata główna to 157 000 zł rocznie bez 
odsetek.
Radna Małgorzata Braszko wyjaśniła, że jeżeli jest udzielany kredyt przez bank, banki nie 
kredytują podatku VAT. Kredytują przynajmniej w większości 80% wartości inwestycji. 

Radna  Maria  Wojciechowska  zgłosiła  wniosek  o  przystąpieniu  do  głosowania  projektu 
uchwały. Uważa, że nie ma nad czym dyskutować, zaciągnąć kredyt na kupno urządzeń i 
zaproponować dzierżawę Spółdzielni Mieszkaniowej im. 750-lecia.
Radna Małgorzata Braszko zadała pytanie, jaką mamy gwarancję, że zostanie wybrany taki 
oferent?
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Radna Maria Wojciechowska odpowiedziała, że gwarancji nie mamy żadnych ale wszyscy tu 
siedzimy i słyszymy.
Sekretarz GiM Józef Kata poinformował, że nie wie czy takie deklaracje dzisiaj może Prezes 
SM składać, czy w tym kierunku ma umocowanie rady nadzorczej czy też walne zebrania w 
Spółdzielni.  To jest  kwestia,  którą  od jutra  możemy wziąć w obróbkę i  o  tych sprawach 
rozmawiać. Jeżeli będzie opcja taka, że urządzenia stają się własnością gminy to jeszcze raz 
od początku z każdym z oferentów można przeprowadzić negocjacje bo zmienia się układ, 
jutro  może być propozycja  wniesienia  aportu tych urządzeń do Spółki  (tej  czy innej)  lub 
propozycja wejścia na nasz rynek i dokapitalizowanie Spółki. Jeżeli decyzja zostanie podjęta 
to  gmina  stawia  warunki  w negocjacjach  z  każdym oferentem,  który chciałby dostarczać 
ciepło. Ponadto zwrócił się z zapytaniem do Prezesa SM, czy jest gotowy dzisiaj do złożenia 
oświadczenia.
Prezes SM Ryszard Jaworski odpowiedział, że takiej deklaracji oficjalnie nie złoży dopóki nie 
przeanalizuje  wysokość  rat  z  odsetkami,  wysokość raty  dzierżawy itp.  Ewentualnie  może 
zadeklarować chęci przejęcia dzierżawy. 

Radna Henryka Pilna zadała pytanie, jaki wpływ będzie miała Rada na decyzje kto i w jakim 
układzie obejmie kotłownie?
Sekretarz GiM Józef Kata poinformował, że sprawy dotyczące spełnienia zwykłego zarządu 
są w kompetencji Burmistrza, który ma możliwość wydzierżawienia bez zgody Rady na okres 
do trzech lat. Jeżeli projekcja finansowa pokazywałaby, że trzeba wydzierżawić na osiem lat 
to wtedy jest sprawa Rady. Przykładem jest podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie budynku kotłowni na okres dłuższy niż trzy lata dla Termoelu. 
Radna  Henryka  Pilna  zadała  pytanie,  a  co  będzie  w  przypadku  jeżeli  będzie  inwestor 
strategiczny, przyniesie worek pieniędzy i powie, że kredyt daje na górkę i co?
Sekretarz GiM Józef Kata poinformował, że w trakcie kolejnej rundy negocjacji może się 
pojawić opcja wejścia kapitałowego do Spółki Termoel i tu jeśli  chodzi o kwestię zbycia 
udziałów też uchwałę podejmuje  Rada.  Burmistrz  nie  sprzeda udziałów bez zgody Rady. 
Jeżeli  taka opcja  się pojawi to Rada otrzyma propozycję zbycia  udziałów na określonych 
warunkach. 
Radna Genowefa Szpila dopowiedziała, że jeżeli Burmistrz będzie chciał kogoś wprowadzić 
do  wprowadzi  i  Rada  nawet  nie  będzie  wiedziała.  Przypomniała  sytuację  zwiększenia 
udziałów bez wiedzy Rady dwa lata temu w maju. 
Sekretarz GiM Józef Kata poinformował, że mówimy o dwóch różnych sytuacjach. Trzeba 
wyjaśnić do końca, kodeks spółek handlowych przewiduje pewne uprawnienia i jeżeli jest 
mowa o zbyciu udziałów to jest kwestia wyrażenia pozytywnej opinii Rady. Jest uchwała, że 
Burmistrz  ma uprawnienia  do  50  000 zł,  a  powyżej  50  000 zł  ma obowiązek  uzyskania 
pozytywnej opinii Rady. 
Radna Henryka Pilna nawiązała do wypowiedzi Sekretarza udzielonej w pewnym momencie. 
Nie wyjaśnił Pan o co chodzi ponieważ nie było czasu, a było to w dzień kiedy miało być 
posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, a Pan wybierał się do Spółdzielni 
Mieszkaniowej na zebranie i w trakcie rozmowy dotykaliśmy temat Termoelu, ciepła i tych 
wszystkich spraw i w pewnym momencie wypowiedział Pan coś takiego: „no i nie będzie 
potrzebna  wasza  zgoda”.  Może  Sekretarz  przypomni  sobie  tą  rozmowę,  do  czego  Pan 
nawiązywał? W którym momencie Burmistrz nie musi mieć zgody Rady?
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że kontekstu tej dyskusji nie pamięta. Jeżeli chodzi o 
możliwości  jakie  mamy  jako  współwłaściciel  Spółki  one  są  opisane  w  kodeksie  spółek 
handlowych i w momencie rozpatrywania opcji czy podwyższenia kapitału zakładowego, czy 
podwyższenia wartości udziału bez zmiany udziału procentowego, czy też przejmowanie nie 
objętych  udziałów,  które  zostały  określone  (tak  jak  było  w  przypadku  Elmo).  Są  pewne 
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działania,  które  nie  wymagają zgody Rady,  a  są  pewne działania,  które  wymagają  zgody 
Rady. W zależności od opcji, która byłaby rozpatrywana trzeba to oprzeć o kodeks spółek 
handlowych.

Radna  Małgorzata  Braszko  zgłosiła  wniosek  o  przerwę  w  obradach  do  momentu 
przeanalizowania sprawy przez Prezesa R. Jaworskiego. 
Sekretarz GiM Józef Kata przepraszając odpowiedział, że Rada nie ma uprawnień narzucać 
Burmistrzowi kto ma być wybrany bo to nie jest uprawnienie Rady. 

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Anna  Rosa  odpowiedziała,  że  uzasadnia  to  wczorajszy 
wniosek  o  przerwę  w  obradach  do  czasu  przybycia  Burmistrza.  Pewnych  rzeczy  bez 
Burmistrza  nie  możemy  podjąć  ani  dyskutować.  Jest  to  człowiek  odpowiedzialny,  który 
sprawował nadzór właścicielski nad Spółką i Rada życzyłaby sobie obecności Burmistrza.
Sekretarz  GiM  Józef  Kata  odpowiedział,  że  z  ich  strony  deklarują,  że  Rada  będzie 
informowana  o  wynikach  negocjacji,  rozmów  czy  propozycji  sposobu  wydzierżawienia, 
użyczenia,  sprzedania,  wniesienia  aportem  jak  i  innej  propozycji.  I  wspólnie  z  Z-cą 
Burmistrza mogą to zadeklarować.
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak wyjaśnił (bo sądzi, że nastąpiło zaciemnienie), że jeżeli 
będzie dzierżawa na powyżej trzech lat. 
Prezes SM Ryszard Jaworski poinformował, że Burmistrz ma prawo do wszystkiego, a od 8 
lipca nie ma energii cieplnej i lada dzień może być zimno. Natomiast  Burmistrz pomimo 
tego, że ma prawo do wielu rzeczy ale jak do tej pory praktycznie nie zrobił nic. Pyta się w 
imieniu mieszkańców, kiedy wreszcie zacznie coś robić? 
Sekretarz GiM Józef Kata nie zgadza się z tezą, że Burmistrz niczego nie zrobił. Na dzień 1 
sierpnia  były  ustalone  warunki  rozpoczęcia  grzania,  zgoda  była  Zarządu  Termoel  na 
użyczenie urządzeń, zostały ustalone warunki dostarczania ciepła przez firmę Cogen. Więc 
nie było tak, że nie było podejmowanych żadnych działań. Natomiast te decyzje, które stoją 
przed nami jest to moment przełomowy i jeżeli te decyzje zapadają to można te kroki podjąć. 
Jeżeli  będziemy  szukali  sztucznego  utrudnienia  to  spowoduje  to  zmianę  stanowiska 
wypracowanego  w  Zakładzie  Gazowniczym,  zmianę  stanowiska  wypracowanego  w 
Bankowym Funduszu Leasingowym bo ktoś wcale nie musi być tak cierpliwy jak mieszkańcy 
za co też dziękuje za zrozumienie tej sytuacji ale ona leży po obu stronach. 

Radny Mariusz Zamorski odniósł się do deklaracji. Uważa, że Z-ca Burmistrza i Sekretarz 
GiM nie ma prawa do takich deklaracji. Mówi się, że to Burmistrz decyduje i jak w imieniu 
Burmistrza  możecie  Panowie  zapewniać.  I  to  jest  następny  punkt  na  brak  Burmistrza  w 
posiedzeniach. Panowie możecie zapewniać o wszystkim ale Burmistrz powie „nie” no bo 
nie, Burmistrz takich zapewnień by nie złożył. 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak poprosił o nie zaciemnianie sprawy. Harmonogram działań 
widzi następujący: jest decyzja związana z wykupem urządzeń przez gminę i o zaciągnięciu 
kredytu. Następna decyzja to przygotowanie dla Rady oferty związanej z  przedstawieniem 
dzierżawcy, który będzie zajmował się przynajmniej minimum 7 – 8 lat dzierżawą kotłowni. 

Radny  Zbigniew  Skwarek  w  dalszym  ciągu  oczekuje  deklaracji  i  zmiany  planu 
restrukturyzacyjnego odnośnie stopniowego obniżania cen ciepła, które są bardzo wysokie. 
Prezes powiedział, że ze Spółki nie da się już nic wyciągnąć, jest jeszcze drugi element opłaty 
dzierżawnej  i  jeżeli  takich  deklaracji  nie  będzie  to  będzie  miał  duże  wątpliwości  co  do 
dzisiejszego podejmowania uchwały. Jeszcze raz powtórzył, że utrzymanie tak wysokich cen 
spowoduje odchodzenie odbiorców od poboru ciepła i szukania nowych dostawców.
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Radny Piotr Bober dodał, że już odeszli mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej 750-lecia i 
zakładają bojlery elektryczne (40%) i te piece, które wykupimy nie będą potrzebne. 
Prezes  SM  Ryszard  Jaworski  poinformował,  że  dochodzą  do  niego  głosy  o  zakładaniu 
bojlerów elektrycznych na  co nie  ma wpływu,  a  na  pewno zmniejszy  ilość  ogrzewanego 
ciepła i czym mniej ciepła to ciepło będzie droższe. 

Radny Mariusz Zamorski zwrócił  uwagę,  że wodę ogrzejemy prądem ale mieszkańcy nie 
zdecydują  się  na  ogrzewanie  mieszkań  prądem.  Wracając  do  wypowiedzi  radnego  Zb. 
Skwarka  w sprawie  obniżenia  cen  ciepła,  grzanie  gazem i  olejem opałowym jest  drogim 
systemem, a czytając analizy fachowców w tym zakresie cena ma iść do góry i należy wziąć 
pod uwagę to, że ceny będą rosły i nie ma co gwarantować, że będą obniżki. Nawiązał do 
wypowiedzi Prezesa Iwanowskiego, że istnieje rozwiązanie jak obniżyć cenę czyli np. gmina 
mogłaby przejąć całkowicie koszt spłaty dzierżawy ale pyta się żeby nie było zróżnicowania, 
że  inni  mieszkańcy  płacą  mniej,  drudzy  więcej  ale  mieszkańcy  gminy  są  różnicowani, 
dlaczego mieszkańcy wsi  nie  mają sali  gimnastycznej,  nie  mają szkoły pięknej,  nie  mają 
boiska, nie mają dróg, a my chcemy na siłę uszczęśliwiać Nowogrodziec. 
Sekretarz GiM Józef Kata odniósł się do ceny za ciepło. W ofercie firmy Clima Heat 55 zł 
netto  za JG czyli  nie  ma rewelacji.  Kalkulacja  Clima Heat  została  zrobiona w oparciu o 
pewne założenia, o pewne koszty jakie występują  przy produkcji ciepła związane z ratami 
leasingowymi czy z opłatami za energię itd. Nie chciałby abyśmy nabrali przekonania, że z 
ceny za ciepło można zrobić sprawę polityczną bo jeżeli z ceny zrobimy sprawę polityczną to 
w przyszłym roku będziemy musieli  zapisać kwoty,  które trzeba będzie na pokrycie tych 
różnic. Dopóki Dyrektorowi ZGKiM wolno było prezentować sobie straty z działalności na 
cieple, z działalności na pochówku zmarłych to robił to i ten problem mieszkańców gminy nie 
dotykał. 
Radny Zbigniew Skwarek poinformował, że wysokie ceny powodują to, że będzie mniejszy 
pobór ciepła. Wysokie ceny powodują to, że dodatki mieszkaniowe, które są wypłacane z 
gminy idą przede wszystkim na pokrycie kosztów ciepła. Jeżeli ktoś ustali wysoką cenę ciepła 
i później trzeba będzie z budżetu gminy dopłacić to nie wyjdzie na to samo?
Sekretarz  GiM  Józef  Kata  odpowiedział,  że  przedsiębiorstwo  zajmujące  się  produkcją  i 
sprzedażą  ciepła  działa  w określonych ramach ryzyka.  I  my działamy również w ramach 
określonego ryzyka. Np. Spółdzielnia ociepliła budynek przy ul. Strzeleckiej i ma w planie 
ocielenie następnych budynków stąd należy się spodziewać, że w roku przyszłym lub za dwa 
lata wystąpi z wnioskiem o zmianę ilości mocy zamówionej bo nie będzie potrzebowała tego 
ciepła tyle. W międzyczasie niektórzy mieszkańcy montują pogrzewacze ciepłej wody i też za 
jakiś czas okaże się, że te moce zamówione trzeba będzie redukować i tak będzie cały czas. 

Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak przedstawiając sposób rozwiązania tej sprawy uważa, że w 
następnym  etapie  Rada  wybierze  dostawcę  ciepła.  Rozwiązanie  całej  sytuacji  w  gminie 
związanej z dostawą ciepła jakim jest zaciągniecie kredytu uważają, że jest najlepszy jeżeli 
Rada uważa,  że nie to  rzeczywiście  niech to będzie jasno i  wyraźnie powiedziane wtedy 
będziemy wiedzieć na czym stoimy. Tak czy inaczej będziemy musieli stanąć wobec sytuacji 
jaka  zostanie  przez  Radę  podjęta  ponieważ  nie  zwolnimy  się  i  nie  zwalniamy  się  z 
rozwiązania  sytuacji  dostawy  ciepła  dla  mieszkańców.  Będziemy  wykonywać  wszystkie 
działania dla dobra mieszkańców. Ta propozycja uważamy, że jest najlepsza i robimy to przy 
otwartej kurtynie. Zapewniamy, że następny krok to będzie przedstawienie odpowiedniego 
dzierżawcy, który będzie zajmował się dostawą ciepła w gminie, czy to będzie Spółdzielnia 
Mieszkaniowa czy jakiś inny wariant to musimy przygotować w następnym etapie. 
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Radna Henryka Pilna zgłosiła wniosek o przedstawienie Radzie kosztów upadłości Spółki 
Termoel, kosztów kredytu i dopiero w tedy podejmie decyzję. Ponadto aby Prezes SM R. 
Jaworski przedłożył swoją ofertę i możliwości o których mówił. 
Sekretarz  GiM Józef  Kata poinformował,  że  jeżeli  ta  decyzja  zostanie  podjęta  to  otwiera 
opcje negocjacyjne może z Hydro-Techem, a może z ZGKiM. Nie kodujmy sobie w głowie 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. 750-lecia jako zbawcy w zakresie ciepła. Ponieważ to trzeba 
przekalkulować,  sprawdzić  i  wybrać  wariant  najkorzystniejszy  oparty  odpowiednimi 
ustaleniami. Jutro tego kredytu nie weźmiemy ponieważ będzie przeprowadzona procedura 
sprawdzająca gminę. Jeżeli nie będzie tej uchwały to nie mamy z czym się pokazywać w 
Bankowym Funduszu Leasingowym i zaczynają lecieć kolejne odsetki. 

Radna Genowefa Szpila poinformowała, że Komisja Rewizyjna w miesiącu maju br. zgodnie 
z planem pracy miała informację z działalności Spółek i był wniosek Komisji Rewizyjnej, 
który został  zlekceważony.  Gdybyście  wtedy wzięli  się  za  pracę  to  dzisiaj  byśmy tu  nie 
siedzieli. Tą sprawę można było załatwić w lipcu i przegłosować ofertę czy kredyt, zrobić 
symulację komu i na jakich warunkach. 

Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak poinformował o sytuacji takiej, że BFL może przekazać 
urządzenia  zupełnie  innej  firmie,  która  zapłaci.  Proponowany  dzisiaj  harmonogram  jest 
najbardziej sensowny. 
Prezes  Termoel  T.  Iwanowski  poinformował,  że  do  31  sierpnia  Spółka  miała  dostarczyć 
urządzenia. 

Radny Piotr  Bober  poinformował,  że  w Nowogrodźcu mówi  się  o  tym,  że  trzydziestego 
pierwszego wszystko popłynie bo Rada podejmie decyzję i wszystko będzie fajnie. Udzielane 
są  takie  informacje,  że  Rada  jest  dyspozycyjna  i  kiedy  chce  to  podejmuje  decyzje  na 
zawołanie.

Radna Maria Wojciechowska poinformowała, że Komisja Oświaty i Spraw Społecznych ma 
głęboko  to  na  sercu  bo  to  jest  ciepło  dla  ludzi.  Nie  wyobraża  sobie  gdy  przyjdą  dni 
wrześniowe i zimne, co wtedy Rada zrobi. Rada musi ten problem rozwiązać, on spadł na nas, 
a  może  pozytywnie  go  rozwiążemy to  chwała  Radzie.  Tylko  jakie  wyjście  znaleźć  żeby 
budżet gminy nie cierpiał na tym znalezionym wyjściu i jak najszybciej żeby można było 
odkręcić gaz. To jest bardzo ważne i niezależnie od tego co ludzie mówią w Nowogrodźcu, a 
co będzie jeżeli Rada się zaprze i odłoży w czasie, do kogo będą mieli mieszkańcy pretensje, 
powiedzą, że Rada jest be bo nie znalazła rozwiązania. 
Radna Genowefa Szpila stwierdziła, że radna M. Wojciechowska obraża radnych. Nikt nie 
chce  rozmawiać z  Komisją  Rewizyjną tylko Prezes  Iwanowski  przedkłada  informację ale 
dalej nikogo nie interesowało. 
Radny Piotr Bober poruszył sprawę nie zapraszania Rady na spotkania Spółki Termoel. 
Radna  Genowefa  Szpila  dodała,  że  dwa  tygodnie  temu  w  telewizji  Burmistrz  w  swoim 
wystąpieniu powiedział, że „to Rada podjęła uchwałę”, a wczoraj go nie było i dzisiaj go 
niema, a za rok czy dwa powie, że to „Rada podjęła taką uchwałę” i naprawdę będzie miał 
rację bo my to podejmiemy. 

W tym momencie Przewodnicząca Rady Anna Rosa ogłosiła przerwę. 

Radna  Małgorzata  Braszko  podtrzymuje  swój  wniosek  w  sprawie  ogłoszenia  przerwy  w 
obradach aby w międzyczasie przedyskutować wszystkie warianty. Zawiadomić inne firmy, 
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które  złożyły  swoje  oferty  jak  również  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  i  Zakład  Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej.
Radny  Mariusz  Zamorski  uzupełnił  wniosek,  aby  w  sesji  udział  wzięli  Radca  Prawny, 
Skarbnik i Burmistrz. 
Sekretarz GiM Józef Kata zakomunikował o ewentualnych skutkach związanych z wydanym 
oświadczeniem przez Bankowy Fundusz Leasingowy. 17 sierpnia br. wpłynęło oświadczenie 
Bankowego Funduszu Leasingowego w sprawie nie regulowania zobowiązań pieniężnych i 
BFL  rozwiązuje  z  zachowaniem  7  dniowego  okresu  wypowiedzenia  umowy  leasingu. 
Jesteśmy   w  tej  chwili  w  takim  miejscu,  że  jeżeli  w  ciągu  tego  terminu  nie  zostaną 
dokończone rozmowy i złożone odpowiednie propozycje to rozpocznie się faza windykacji. 
Faza  windykacji  będzie  polegała  na  tym,  że  zostaną  uruchomione  procedury  związane  z 
korzystaniem poręczeń, BFL będzie w stanie sprzedać urządzenia pierwszej wolnej firmie, 
która  zaproponuje  może złotówkę i  my jako  gmina  zostaniemy z problemem spłaty  tego 
kapitału, który został do spłaty. W związku  z tym podnosi sprawę nie odkładania w czasie 
podjęcia decyzji. 

Radna Henryka Pilna zadała pytanie, jaki dług miała Spółka żeby Bank wydał taką decyzję? 
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że jeżeli chodzi o umowę leasingu nr 5 (Asnyka) 
35 855 zł, a umowa leasingu nr 4 (1 Maja) 20 286 zł.
Dalej radna Henryka Pilna wróciła do historii i powiedziała, że w 2003 roku podczas bytności 
w Bankowym Funduszu Leasingowym dług był kilkakrotnie większy. Więc co jeszcze jest 
ukryte pod tą kwotą, że Bank w tej chwili tak postąpił (wtedy tego nie zrobił choć dług był w 
wysokości 397 000 zł i 37 044 zł)? Poza tym mowa była o tym, czy Bank może udzielić 
drugiego kredytu inwestycyjnego – będzie to możliwe po zapłaceniu wszystkiego. Było wiele 
innych pytań (ze strony radnej), na które Bank odpowiadał. 
Następnie zaproponowała aby ktoś z Banku przyjechał na rozmowy. 
Sekretarz GiM Józef Kata odpowiedział, że Rada nie jest uprawniona do negocjacji. Może 
poprosić o wyniki rozmów czy stanowisko. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa poprosiła o przegłosowanie wniosku radnej M. Brszko.
W głosowaniu jawnym brało udział 13 radnych, „za” przerwą w obradach do wtorku – 6, 
„przeciw” – 5, „wstrzymujących się” – 2. 
Przewodnicząca Rady Anna Rosa o godz. 21:50 ogłosiła przerwę do dnia 06 września 2005 r. 

III część obrad.

06 września 2005 r. o godz. 17:10 Przewodnicząca Rady Anna Rosa wznowiła obrady po 
przerwie.
W obradach uczestniczy 12 radnych.
Radni nieobecni: Zbigniew Mitera, Zbigniew Skwarek i Józef Walęga.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zapoznała z odpowiedziami na zadane zapytania z II cz. 
obrad, które stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Radna Henryka Pilna zadała pytanie, czy Rada może wnioskować, podjąć uchwałę, czy w 
jakiś inny sposób przegłosować odwołanie Zarządu Spółki Termoel i Rady Nadzorczej? Nie 
podoba nam się Zarząd i jego działania.
Radca  Prawny  Konstanty  Szczepnik  odpowiedział,  że  Rada  ma  prawo.  Natomiast 
bezpośrednio funkcje właścicielskie sprawuje organ wykonawczy. 
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Dalej radna Henryka Pilna rozumie, że tylko i wyłącznie Burmistrz może spowodować takie 
zdarzenie.
Radca Prawny Konstanty Szczepnik potwierdził. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa poinformowała, że nie ma odpowiedzi na piśmie odnośnie 
pkt 7 o treści: „Gwarancje Burmistrza dla Rady Miejskiej, że to Rada będzie miała również 
wpływ na wybór operatora na okres poniżej 3 lat”.
Radca Prawny Konstanty Szczepnik odpowiedział,  że jest  to żądanie przekraczające zapis 
prawny o kompetencji Rady i kompetencji Burmistrza jako organu wykonawczego. Wobec 
czego Burmistrz nie może udzielić gwarancji bo tym samym naruszył by prawo ustawy o 
samorządzie gminnym. 
Dalej Przewodnicząca Rady Anna Rosa zadała pytanie, czy zapytanie do Prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej  im.  750-lecia  odnośnie  kosztów  przejęcia  zabezpieczenia  w  ciepło 
mieszkańców miasta zostało przekazane?
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  odpowiedział,  że  zapytanie  było  skierowane  ale 
odpowiedź była po prostu uwarunkowana pewnymi rzeczami i analizami. 
Głos zabrał Prezes SM R. Jaworski i odniósł się do wypowiedzi Z-cy Burmistrza. W piątek o 
11:30  dzwonił  do  Z-cy  Burmistrza  ale  usłyszał:  „Pan  wszystko  wie  i  o  czym będziemy 
dyskutować”.  Wczoraj  po  godz.  14:00  Z-ca  Burmistrza  zadzwonił  żeby  się  spotkać  i 
umówiłem się z P. Iwanowskim i rozmawialiśmy na temat kosztów no ale dzisiaj nie było 
czasu aby się spotkać i przeanalizować. Nic takiego nie miało miejsca. 

Radna Małgorzata Braszko zgłosiła zapytanie do Radcy Prawnego, w jaki sposób radni mogą 
sobie zapewnić prawo aby mogli współdecydować w wyborze operatora?
Radca Prawny Konstanty Szczepanik odpowiedział, że gdyby Rada podjęła uchwałę co do 
zasad gospodarowania mieniem. 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak  dodał, że jakiejkolwiek odpowiedzi tu nie może być w 
sensie prawnym ale deklarujemy możliwość wpływu Rady w podejmowaniu takiej decyzji i 
takie oświadczenie może złożyć w imieniu swoim i Burmistrza. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zdała pytanie, w jakim czasie byłaby sporządzona uchwała 
w sprawie zasad gospodarowania mieniem?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak  odpowiedział, że przygotowana będzie jak najszybciej.

W tym momencie Przewodnicząca Rady Anna Rosa ogłosiła przerwę.

Głos zabrała radna Henryka Pilna. W pkt 4 odnośnie likwidacji Spółki jest tyle wykazanych 
zobowiązań, które gmina musiałaby ponieść, a tym samym i podatnicy z całej gminy i chciała 
dopowiedzieć do tego, że: na kwotę 70 000 zł  poręczenia wekslowego to Rada nie miała 
wpływu, 497 940 zł hipoteka na zabezpieczenie leasingu nie było to nic innego jak uchwała i 
prośba Burmistrza i Rada większością głosów przegłosowała to (ja akurat byłam przeciwna), 
830 000 zł na podwyższenie udziałów było to ratowanie spółki żeby nie przerwała dostaw 
ciepła tak jak to teraz jest.  Wobec tego co jest napisane, jest to nic innego jak pokazanie 
Radzie – „co żeście zrobili”, a Rada zrobiła to na życzenie Burmistrza. Więc wniosek jest 
taki, dopóki nie zrobi się porządku ze Spółką to nie będzie głosować za projektem uchwały. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zgłosiła wniosek o zamknięcie dyskusji.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  12  radnych,  „za”  wnioskiem  –  12,  „przeciw”  –  0, 
„wstrzymujących się” – 0. 
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W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 4, „przeciw” – 5, 
„wstrzymujących się” – 3. 
Uchwała nie została podjęta.

3/3
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta Nowogrodziec na 2005 rok.

W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 0, „przeciw” – 4, 
„wstrzymujących się” – 8. 
Przewodniczącą Rady Anna Rosa stwierdziła, ze uchwała nie została podjęta.

3/4
w sprawie ustanowienie hipoteki obciążającej nieruchomość.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  zwrócił  uwagę,  że  sprawa  związana  z  Zakładem 
Gazowniczym wróci prędzej czy później i  dobrze by było gdyby uchwała została podjęta. 
Zakład Gazowniczy bardzo mocno stawia sytuację, że będzie się domagał gwarancji ze trony 
gminy zabezpieczenia spłaty należności. 
Przewodnicząca Rady Anna Rosa zwróciła się z zapytaniem, czy Z-ca Burmistrza uważa, że 
już  nie  będą  czynione  próby  w  związku  ze  stanowiskiem  Rady  w  sprawie  zaciągnięcia 
kredytu, a ma się to tak a nie inaczej - Rada żąda uporządkowania spraw w Spółce, a gdyby 
były do tej pory podjęte to dzisiaj wynik głosowania byłby inny. 
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  odpowiedział,  że  Rada  nie  złożyła  żadnego  wniosku. 
Prezes Jaworski oczekuje  w terminie 7 dni od otrzymania pisma (2 września) na wskazanie 
dostawcy energii cieplnej gwarantującego zabezpieczenie na nadchodzący okres grzewczy. W 
przypadku  bezskutecznego  upływu  zakreślonego  terminu  Spółdzielnia  podejmie  działania 
określone art. 97 oraz art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. W związku z tym działania 
muszą być szybkie, a wnioski nie zostały sformułowane. 
Radna  Henryka  Pilna  odniosła  się  do  wypowiedzi  Z-cy  Burmistrza.  Wszyscy  słyszeli 
wypowiedź Prezesa SM, który chciał  rozmawiać  z  Burmistrzem odnośnie spraw,  o  które 
dzisiaj toczy się dyskusja ale nie zastał Burmistrza. Odnośnie artykułów ustawy – Rada zdaje 
sobie z tego sprawę i na pewno Rada jeszcze sformułuje wniosek dla Burmistrza co należy 
zrobić aby jak najszybciej zabezpieczyć społeczeństwo w ciepło i należycie podjąć uchwały. 
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak zwrócił się do Prezesa SM, chyba Prezes nie zaprzeczy, że 
rozmawialiśmy i że byłem gotowy dzisiaj na spotkanie. 
Prezes SM Ryszard Jaworski odpowiedział, że w piątek dzwonił i osobiście rozmawiał z Z-cą 
Burmistrza, proponował spotkania. W piątek Z-ca Burmistrza nie miał czasu i mówił mi, że 
nie ma o czym rozmawiać bo ja wszystko wiem. Tłumaczyłem, że chodzi o koszty dzierżawy 
gdyby Spółdzielnia miała się tym zająć, o wysokość opłaty dzierżawnej, a Z-ca Burmistrza 
stwierdził, że są to znikome koszty i co będziemy rozmawiać. Nie podejmie się czegoś bez 
głębokiej analizy. 

Przewodniczącą Rady Anna Rosa zwróciła się do Dyrektora ZGKiM Andrzeja Jonika, czy 
chciałby uzupełnić odnośnie odpowiedzi i analizy wniosku. 
Dyrektor ZGKiM Andrzej Jonik poinformował, że otrzymał pytania wczoraj i odpowiedział 
tak jak odpowiedział ale to się nie da odpowiedzieć w ciągu pięciu godzin i nawet pojutrze 
nie odpowie na pytania. Nie jest fachowcem od produkcji ciepła i Prezes R. Jaworski również 
potwierdził, że nie jest fachowcem, aby sprzedawać ciepło innemu odbiorcy trzeba stworzyć 
taką samą taryfę jaką stworzył Termoel. 
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W związku z brakiem pytań Przewodniczącą Rady Anna Rosa zamknęła dyskusję. 

W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 0, „przeciw” – 5, 
„wstrzymujących się” – 7. 
Przewodniczącą Rady Anna Rosa stwierdziła, ze uchwała nie została podjęta.

W tym momencie Przewodnicząca Rady Anna Rosa ogłosiła przerwę.

Po  przewie  Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  poprosiła  radną  G.  Szpilę  o  odczytanie 
wniosków, jakie padły w trakcie posiedzenia. 
Radna Genowefa Szpila odczytała wnioski:
1. Zobowiązać  Burmistrza  Nowogrodźca  o  zwołanie  zgromadzenia  wspólników  Spółki 

Termoel i wystąpić do sądu z wnioskiem o upadłość.
2.  Zobowiązać Burmistrza do prowadzenia negocjacji z wierzycielami Spółki.
3. Rada Miejska deklaruje podjęcie uchwały na zaciągnięcie kredytu celem zabezpieczenia 

dostaw  ciepła  w  sezonie  grzewczym  2005/2006  np.  poprzez  zakup  pieców 
energooszczędnych i zakup materiału opałowego. 

W terminie do 7 dni.

Radny Robert Relich zaproponował otwarcie dyskusji bo być może są inne wnioski.

Radna Maria Wojciechowska stwierdziła, że podany termin 7 dniowy jest terminem bardzo 
krótkim.
Radna Genowefa Szpila odpowiedziała, że pkt 1 i 2 są to wnioski (do 7 dni), a pkt 3 jest to 
deklaracja.

Radny Ludwik Gałka zadał pytanie, jakie będą konsekwencje w związku z upadłością?
Radna Genowefa Szpila stwierdziła, że radny L. Gałka nie był na ostatnim posiedzeniu i nie 
wie ile te piece kosztowały, a będą jeszcze więcej kosztować niż kosztowały. 

Radna Maria Wojciechowska zastanawia się, czy wzięty kredyt na wykupienie pieców nie 
przekraczałby wielkości kredytu który byłby zaciągnięty na wykup Termoelu. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zadała pytanie, czy jesteśmy w stanie czasowo rozglądać 
się za kupnem nowych pieców niż podjęcie kredytu na wykup obecnych pieców?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, żeby zacząć od czegoś nowego to trzeba 
zachować procedurę. Jesteśmy urzędem i organami samorządowymi, nie możemy nagle wstać 
i kupić coś. Aby rozpocząć inwestycje musi być zrobiony projekt i na podstawie projektu 
będzie wiadomo ile kosztuje zakup i wykonanie. Mając dane dopiero będzie można podjąć 
kredyt.  Ponadto  musi  być  zachowana  procedura  przetargowa  zgodnie  z  ustawą  o 
zamówieniach publicznych. Uważa, że możliwe byłoby to za pół roku. 

Radna Henryka Pilna zadała pytanie, czy Rada zgodziłaby się na to aby Z-ca Burmistrza (bo 
dysponuje większym czasem niż Burmistrz) i wydelegowani członkowie Rady udali się do 
Bankowego Funduszu Leasingowego do Łodzi celem rozeznania sytuacji co dalej. Ponieważ 
po rozmowie Przewodniczącej Rady z BFL w Łodzi z dwoma dyrektorami oni są otwarci na 
rozmowy. Rozmawiać o czymś czego nie wiemy, czy nie pozostać przy piecach i dogadać się 
z nimi, czy iść w kierunku kupienia nowych urządzeń to trzeba wybrać ale żeby wybrać to 
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trzeba wiedzieć. Bank cały czas był otwarty na wszelkiego rodzaju rozmowy, układy i poza 
tym był kilka razy w Nowogrodźcu o czym Rada nie była informowana. 

Radna Genowefa Szpila poinformowała, że na ostatnim posiedzeniu powiedziano Radzie, że 
nikt z Banku nie będzie chciał z Radą rozmawiać, a wręcz przeciwnie oni chcą rozmawiać.
Sekretarz GiM Józef Kata poinformował, że stanowisko Banku zostało wyrażone na piśmie. 
Jak można mówić, że nie rozmawiamy z Bankiem. To wszystko co zostało przygotowane i 
przedstawione Radzie w postaci informacji na wspólnym posiedzeniu Komisji oraz na I i II 
części Sesji i do dnia dzisiejszego, od miesiąca marca te rozmowy trwają od momentu kiedy 
Rada nie podjęła uchwał w sprawie dodatkowego do zabezpieczenia rat leaingowych. Spółka 
prowadzi rozmowy na ten temat od miesiąca grudnia, to nie jest tak, że nikt nie rozmawiał to 
Spółka wynegocjowała warunki rozłożenia w dłuższym okresie czasu rat leasingowym i w 
związku z tym Bank poprosił o dodatkowe zabezpieczenie tego wydłużonego okresu czasu  i 
od marca do lipca było do dyspozycji  ponad 200 000 zł na zapłatę bieżących zobowiązań 
Spółki za gaz. Nie byłoby obciętego gazu w miesiącu czerwcu jeżeli te decyzje zostałyby 
podjęte. 

Radna  Małgorzata  Braszko  zadała  pytanie,  jakie  ustalenia  i  rozmowy  przeprowadziła 
Przewodnicząca Rady z dyrektorami Bankowego Funduszu Leasingowego.
Przewodnicząca Rady Anna Rosa odpowiedziała, że ustaleń żadnych nie było po prostu Bank 
jest cierpliwy i dalej czeka. Wie o I, II części Sesji jak o dzisiejszej  i oczekuje uchwały w 
sprawie zaciągnięcia kredytu i wykupienia urządzeń. Ile jeszcze będą czekać nie byli w stanie 
odpowiedzieć.  

Sekretarz GiM Józef Kata poinformował, że wczoraj telefonicznie rozmawiał z dyrektorem 
działu windykacji  i  ponieważ jutro mija termin oświadczenie jakie złożył BFL Spółce od 
czwartku może być na miejscu już komornik. Dyrektor działu powiedział: „Panie Sekretarzu 
proszę zadzwonić po sesji albo na następny dzień rano z informacją jakie decyzje w tej mierze 
zostały podjęte”. W związku z tym przekaże te informacje, że uchwały w sprawie wykupu nie 
ma i na pewno bank będzie chciał zrobić u siebie analizę sytuacyjną i podejmie kroki takie 
jakie przewiduje. 

Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak stwierdził, że Rada idzie w drugim kierunku, chce podjąć 
uchwałę, chce podjąć wniosek żeby zupełnie zacząć jakąś inną nową inwestycję. 
Radna Genowefa Szpila odpowiedziała, że Z-ca Burmistrza chyba źle zrozumiał to co zostało 
odczytane,  deklaracja  nie  jest  wnioskiem  i  Rada  nawet  tego  nie  będzie  głosować.  Rada 
deklaruje  się  do  pomocy,  a  nie  wnioskuje.  I  ponownie  odczytała  pkt  3  „Rada  Miejska 
deklaruje podjęcie uchwały na zaciągnięcie kredytu...”  - jeżeli Burmistrz  do Rady wystąpi. 
W związku z tym, że mieszkańcy osiedla SM 750-lecia nie chcą brać ciepła od Spółki dlatego 
też  Rada  nie  podjęła  dzisiaj  uchwały  aby  dla  Spółki  wykupić  piece  i  aby  Spółka  dalej 
przynosiła straty.  To tylko było powodem bo Spółka dalej przynosiła straty i za rok, dwa 
kolejne kredyty, zabezpieczenia i zastawy.

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  odniosła  się  do  sprawy  karencji  nie  płacenia  rat  za 
dzierżawę przed spłatą zobowiązań.

Radca Prawny Konstanty Szczepanik uważa,  że jego stanowisko wymaga tego aby w tej 
chwili przeczytać, intencja jest następująca:  po nie podjęciu uchwały dzisiaj  w przedmiocie 
zaciągnięcia zobowiązania i uniemożliwienia dostawy ciepła organy gminy znalazły się w 
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sytuacji, w której nie będą wykonywały swoich ustawowych obowiązków. W związku z tym 
odczytał skrótowo artykuł 18 ustawy o samorządzie  gminnym.
Radny Piotr Bober stwierdził, że to już nastąpiło z chwilą zaprzestania podawania ciepła.

Radna  Genowefa  Szpila  rozumie  wypowiedź  radcy  prawnego  dlatego,  że  na  ostatnim 
posiedzeniu  wspominał  o  tym,  że  obowiązkiem gminy jest  dostarczyć  ciepło  ale  i  wodę 
również.  Skoro  woda  nie  jest  podawana  i  spożywana  jest  woda  zatruta  to  jest  ten  sam 
obowiązek gminy co i dostarczyć ciepło. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa poddała pod głosowanie wnioski odczytane przez radną 
Genowefę Szpilę:
1. Zobowiązać  Burmistrza  Nowogrodźca  o  zwołanie  zgromadzenia  wspólników  Spółki 

Termoel i wystąpić do sądu z wnioskiem o upadłość.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  12  radnych,  „za”  wnioskiem  –  6,  „przeciw”  –  0, 
„wstrzymujących się” – 6. 

2. Zobowiązać Burmistrza do prowadzenia negocjacji z wierzycielami Spółki Termoel.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  12  radnych,  „za”  wnioskiem  –  7,  „przeciw”  –  0, 
„wstrzymujących się” – 5. 

Ad.  4.  Przewodnicząca  Rady Miejskiej  Anna  Rosa  stwierdziła,  że  porządek obrad  został 
wyczerpany i o godzinie 18:50 zamknęła XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
 
        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

       Jolanta Janeczko                                      Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

         podinspektor                                                                    Anna Rosa
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