
Protokół nr XL/05
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytej w dniach 18 października i 09 listopada 2005 r. 
w sali konferencyjnej

Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa o godzinie 16:05 otworzyła sesję i po powitaniu
radnych, sołtysów i gości zaproszonych oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w
obradach uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Nieobecny radny Bogusław Nowak.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie  Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  poinformowała,  że  wczoraj  w  godzinach
popołudniowych wpłynął do Rady Miejskiej wniosek Burmistrza o zwołanie sesji w trybie
nadzwyczajnym, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Jest to spowodowane
faktem dotychczasowej nie podpisanej umowy na dzierżawę kotłów, a termin podpisu umowy
jest  na  dzień  20  października  2005  r..  Mimo  tego,  że  będą  takie  ważne  problemy  jak
dzisiejszy, osobiście oświadcza, że zwołała sesję w ciągu 24 godzin po raz ostatni. Nie może
być tak,  że  Burmistrz  tłumaczy się  nieprzygotowaną  opinią,  bądź  projektem  przez  radcę
prawnego, czy kogokolwiek kto za to odpowiada. To nie może się powtórzyć, jesteśmy Radą i
odpowiadamy  za  całą  gminę  i  nie  możemy  w  przeciągu  kilku  godzin  zapoznać  się
szczegółowo  z  materiałem,  przyjąć  go  i  polecić  wykonanie  Burmistrzowi.  Ponadto  fakt
nieobecności Burmistrza na dzisiejszej sesji mocno zastanawia. Wie, że Burmistrz ma jutro
wyjazd do Warszawy, ale to nie jest przeszkodą aby Burmistrz uczestniczył w dzisiejszej sesji
jako inicjator sesji. 
Proponuje przerwę i prosi Z-cę Burmistrza o kontakt telefoniczny z Burmistrzem.
Dodała, że również nie ma dzisiaj Radcy Prawnego i Skarbnika, a są uchwały, które dotyczą
również Skarbnika. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak poinformował, że Burmistrz przygotowuje się
do wyjazdu do Warszawy, wyjeżdża o godz. 03:00 i nie może przybyć na obrady. 

Następnie  Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  przeszła  do  kolejnego  punktu  obrad  i
przypomniała, że porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX Sesji Rady Miejskiej w

Nowogrodźcu,
4. Informacja  Przewodniczącej  Rady  dotycząca  analizy  oświadczeń  majątkowych  za

2004 rok.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę wyposażenia kotłowni przy
ulicy 1 Maja 13 i Asnyka 46 w Nowogrodźcu,

2) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki,



3) w  sprawie  uchwalenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec.

6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

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

Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  zgłosił  wniosek  o  zdjęcie  z  porządku  obrad  projektu
uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec ponieważ projekt musi być przeanalizowany na
Komisjach Rady. 
W wyniku głosowania powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie.
W  głosowaniu  jawnym brało  udział  14  radnych,  „za”  wnioskiem  –  14  ,  „przeciw”  –  0,
„wstrzymujących się” – 0.

Ad. 3. Protokoły z ostatnich obrad zostały przyjęte. 

Ad.  4. Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  przedstawiła  informację  dotyczącą  analizy
oświadczeń majątkowych za 2004 rok, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

5/1
Uchwała nr XL//303/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 18 października 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę wyposażenia kotłowni przy ulicy 1 Maja
13 i Asnyka 46 w Nowogrodźcu.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.

Radna Małgorzata Braszko poprosiła Z-cę Burmistrza o opinię na temat wycen jakie zostały
dokonane.
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  odpowiedział,  że  nie  jest  rzeczoznawcą  i  trudno  mu
powiedzieć. 
Dalej radna Małgorzata Braszko poinformowała, że ma zastrzeżenia do wycen przedstawiając
następujący  zapis:  „źródłem  wiedzy  o  przedmiocie  wyceny  była  wizja  lokalna,  dane
techniczne  odczytane  z  tabliczek  znamionowych  i  dokumentów  zakupu  oraz  informacje
zebrane  od  bezpośrednich  użytkowników,  osób  odpowiedzialnych...”.  Nadmieniła,  że  do
wyceny została użyta specyfikacja przedmiotu leasingu, tak jak to zostało zakupione i  jak
zostało  przedstawione  w  Banku  Leasingowym.  Sądzi,  że  większości  radnym chodziło  o
wzięcie cen jakie były w ówczesnym czasie w wytwórniach tego typu urządzeń i przyjęcie
tych cen do wyceny. Uważa, że przedstawione operaty w niczym nie pomogą bo to są ceny
urządzeń  jakie  zostały  przedstawione  w  Banku  Leasingowym i  na  co  został  zaciągnięty
leasing, z czym przez trzy lata cały czas się poramy. 

Radny  Robert  Relich  poinformował,  że  na  poprzedniej  sesji  był  autorem  wniosku  o
wykonanie wycen, chce nie tyle podważyć kompetencje rzeczoznawców majątkowych ale w
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tym operacie  brakuje  szacunkowych  konsekwencji.  Następnie  powtórzył  odczytany przez
radną M. Braszko fragment oraz zapis § 7: „przy określeniu ... określając wartość przedmiotu
wyposażenia w oparciu o ...”.  Myśli,  że  interes  gminy jest  taki  aby kupić urządzenia  jak
najtaniej, a nie za cenę, którą proponuje Bankowy Fundusz Leasingowy. Chciałby aby cena
urządzeń i  ich wartość jaka  została  podana,  wyłączone były elementy tj.  wartość  operacji
robót  przygotowania i  realizacji  inwestycji,  koszty pozyskania  dokumentacji  technicznej  i
dokumentacji formalno – prawnej, koszty ...” – to są rzeczy za które już zapłacono firmie
ELMO i nie widzi powodu i uzasadnienia. Jeżeli były to negocjacje z Bankowym Funduszem
Leasingowym, które Burmistrz przedłożył w projekcie umowy dzierżawy, która ma skutki w
przedłożonym projekcie uchwały, jest to element negocjacji handlowych. Jeżeli jest to tylko
zaakceptowanie stanowiska banku to interesu gminy nie widzi. 
Następnie zaproponował aby Burmistrz złożył oświadczenie w formie pisemnej, że wszystkie
warunki  umowy  dzierżawy  i  wykupu  proponowane  Radzie  są  wynikiem  negocjacji  i  są
zgodne z interesem gminy. Dodał, że jeżeli tak nie jest to trudno oczekiwać od Rady podjęcia
takiej uchwały. Ponadto, skoro Burmistrz przyjął jakieś zobowiązania ustne, to niech za te
zobowiązania sam odpowiada. Rada za zobowiązania ustne, o których nie wiedziała, nie może
przyjąć jako zobowiązania gminy.
Dalej, powrócił do trybu zwołania sesji i poprosił by stosowne materiały przygotowywać w
taki  sposób  aby  Rada  nie  musiała  debatować  na  sesjach,  czy  robić  wiele  przerw  oraz
angażować mieszkańców i sołtysów, tylko to powinno być przedmiotem prac na Komisjach
Rady.  Nadzwyczajność  sesji  jest  uzasadniona,  ale  tryb  jest  nie  do  zaakceptowania  (tym
bardziej, że nie ma Skarbnika i Radcy Prawnego).

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  przedstawiła  informację  z  rozmów  w  Zakładzie
Gazowniczym, w którym była z  Z-cą Burmistrza  T. Kupczakiem, Dyrektorem ZGKiM A.
Jonikiem oraz radną H. Pilną i można powiedzieć, że gazownia ma gminę w garści dlatego, że
została podpisana umowa pomiędzy gazownią a Spółką Termoel na dostawę gazu, a termin
rozwiązania  umowy  wynosi  6  miesięcy.  Do  dnia  wczorajszego  Spółka  nie  wystąpiła  o
rozwiązanie  umowy (być może  nastąpiło  to  dzisiaj)  i  tak  pół  roku gazownia  ma czas  na
rozwiązanie umowy. W związku z tym ponoszone są dodatkowe koszty, naliczana jest opłata
stała i opłata zmienna w każdy miesiąc, która nie jest płacona przez Spółkę od miesiąca lutego
br. i stąd jest ponad 250 000 zł zadłużenia.

Radny Robert Relich nadmienił, że działania Rady, gdzie przejęła inicjatywę (bo nieobecny
jest Burmistrz) rodzą określone konsekwencje. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej R. Jaworski
powoływał się na zapis ustawy o samorządzie gminnym, że mamy dostarczać ciepło i Rada na
ostatniej sesji uchwałą Rady taką decyzję podjęła, czyli stworzyła warunki do dostawy ciepła i
odbioru  (tylko  od  ZGKiM),  a  od  odbiorców  Rada  oczekuje  sformalizowania  w  formie
umowy. Dopóki tego nie będzie, to narażamy się na ryzyko związane z tym, że strony nie
zaakceptują warunków, a trudno powiedzieć jak rozliczyć ciepło już dostarczone, kto za nie
zapłaci  -  przypuszczalnie  gmina.  Poza  tym  mieszkańcy  i  inni,  którzy  nie  są  wprost
zainteresowani  mogą  zarzucić  Radzie,  że  w  sposób  nie  uzasadniony  obarcza  się  gminę
kosztami.  Nie  widzi  z  drugiej  strony zaangażowania  i  konstruktywnej  rozmowy.  Ponadto
uważa, że przedstawiony operat nie odpowiada na pytanie zadane na poprzedniej sesji -  ile
tak naprawdę te kotły są warte. 

Radna Małgorzata  Braszko spytała,  czy został  złożony przez  Spółkę Termoel  wniosek  do
Sądu o ogłoszenie upadłości? 
Z-ca Burmistrz Tadeusz Kupczak odpowiedział, że nie. 
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Przewodnicząca Rady Anna Rosa poinformowała, że za chwilę zgłosi wniosek o przerwę do
czasu wyjaśnienia operatu szacunkowego, jak również do czasu wstawienia się Burmistrza na
sesję dlatego, że to Burmistrz do tej pory negocjował i korespondował. Nadto gazownia jest
wściekła i nazwani zostaliśmy oszustami, a wręcz złodziejami. Nie chcą z nami rozmawiać,
gdzie  my przedstawiamy stanowisko od strony prawnej,  że nie  możemy za  Spółkę  płacić
zobowiązań (zabezpieczenie hipoteczne, w imię czego dla Spółki?). Dlaczego Spółka jeszcze
nie ogłosiła upadłości w Sądzie, dlaczego jeszcze nie rozwiązła umowy z gazownią? 

Radna Małgorzata Braszko spytała, co robi główny udziałowiec Spółki?

Radna  Henryka  Pilna  uzupełniła  wypowiedź  Przewodniczącej  Rady  w  części  oskarżeń
gazowni.  Dyrektor  Zakładu  Gazowniczego  Pan  Huńka  wyraźnie  powiedział,  że  „Pana
Szczerbienia i was Radę do Prokuratora oddam za to żeście mnie oszukali”. Poza tym poparł
to argumentem takim, że były kierowane pisma do Dyrektora Zakładu Gazowniczego przez
Burmistrza  i  przez  Prezesa  Spółki  Termoel  utwierdzające  w przekonaniu,  że  to  wszystko
będzie  załatwione.  Dyrektor  czuje  się  niesamowicie  oszukany,  a  my  jesteśmy  również
współwinni i jesteśmy oszustami. Sytuacja jest nieciekawa i nic więcej się nie zrobi dopóki
gazownia nie dostanie pieniędzy. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa poprosiła radnego R. Relicha o sformułowanie wniosku w
sprawie operatu szacunkowego.

Radny Robert Relich poinformował, że wniosek dotyczy aby operat szacunkowy przedstawiał
rzeczywistą wartość rynkową urządzeń (z pominięciem umowy zakupu urządzeń przez BFL w
Łodzi  od  KGWI  ELMO)  bez  udziału  wartości  innych  pozostałych  kosztów  tj.  kosztów
robocizny, kosztów projektu, wykonania, nadzoru itp.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zadała pytanie, czy kwota 5 000 zł za wykonanie operatu
została zapłacona?
Z-ca Burmistrz Tadeusz Kupczak odpowiedział, że nie.
Dalej Przewodnicząca Rady Anna Rosa zaproponowała, aby w ramach tych samych kosztów
dokonać wyceny urządzeń.

Radna Małgorzata Braszko nawiązała do zapisu pkt 4: „przy określaniu wartości rynkowej
zastosowano  podejście  porównawcze”  –  do  czego  my  to  porównać?  Niech  firma  jako
załącznik do tego operatu wykona jeszcze wycenę taką jak chce Rada – wartość urządzeń.
Dodała, że opieranie się cały czas na materiałach Spółki,  na którą Rada złożyła donos do
Prokuratury, to jest nie do przyjęcia. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa poddała pod głosowanie wniosek, aby operat szacunkowy
przedstawiał rzeczywistą wartość rynkową urządzeń (z pominięciem umowy zakupu urządzeń
przez BFL w Łodzi od KGWI ELMO) bez udziału wartości innych pozostałych kosztów tj.
kosztów robocizny, kosztów projektu, wykonania, nadzoru itp.

W wyniku głosowania powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie.
W  głosowaniu  jawnym brało  udział  14  radnych,  „za”  wnioskiem  –  14  ,  „przeciw”  –  0,
„wstrzymujących się” – 0.

Następnie  Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  poprosiła  o  powiadomienie  Bankowego
Funduszu  Leasingowego  o  wszystkich  poczynaniach  aby  Dyrektor  Magacz  nie  dzwonił
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ponownie i nie mówił, że tydzień czasu czeka na coś tam, a dwa razy upominał (to jest nie do
przyjęcia).
Potem zgłosiła wniosek o ogłoszenie przerwy do czasu uzyskania niezbędnej dokumentacji w
celu podjęcia kolejnych uchwał. 
W wyniku głosowania powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie.
W  głosowaniu  jawnym brało  udział  14  radnych,  „za”  wnioskiem  –  14  ,  „przeciw”  –  0,
„wstrzymujących się” – 0.

Przerwa w obradach (od godz. 17:00).

II część obrad:
09 listopada 2005 r. o godz. 15:10  Przewodnicząca Rady Anna Rosa wznowiła obrady po
przerwie.
W obradach uczestniczy 12 radnych.
Radni nieobecni: Bogusław Nowak, Robert Relich, Józef Walęga.

Następnie  Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  poprosiła  Wiceprzewodniczącego  Mariusza
Zamorskiego o odczytanie odpowiedzi na wnioski złożone podczas  I części obrad.

Po odczytaniu Przewodnicząca Rady Anna Rosa zwróciła  się z  zapytaniem, na jaki  okres
czasu zostały przekazane urządzenia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Nowogrodźcu  i  czy  umowy  na  dostawę  ciepła  zostały  podpisane  oraz  kto  przejmie
zarządzanie nad kotłami?
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  poinformował,  że  umowy  są  przygotowywane
sukcesywnie dla każdego podmiotu, większość umów jest już podpisana. Umowa dzierżawna
z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej została podpisana na okres 3 miesięcy.
Dalej  Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  zwróciła  się  z  zapytaniem,  czy  Spółdzielnia
Mieszkaniowa im. „750-lecia” nie podpisała umowy na odbiór cierpła?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak poprosił o odpowiedź Prezesa Spółdzielni.
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. „750-lecia” Ryszard Jaworski odpowiedział, że umowa
została podpisana ale tylko do końca roku i zadał pytanie, co w nowym roku?
Przewodnicząca Rady Anna Rosa poinformowała, że Burmistrz nie miał prawa powyżej 3
miesięcy ponieważ jest  dzierżawa z BFL na 3 miesiące.  W chwili  wykupu kotłów gmina
stanie  się  pełnym  właścicielem  i  przekaże  do  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i
Mieszkaniowej. Wypowiedź Przewodniczącej potwierdził Z-ca Burmistrza.  

Następnie Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. „750-lecia” Ryszard Jaworski odniósł się do
plotek i poprosił o oficjalne zdementowanie plotek. 
Z-ca  Burmistrza  Tadeusz  Kupczak  stwierdził,  że  operatorem  cieplnym w  gminie  będzie
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodźcu. Nie ma innej opcji i w
tym kierunku będą dalej prowadzone działania. Ponadto przedstawił harmonogram działań,
który  jest  następujący:  po  podjęciu  dzisiejszych  uchwał  jest  pełne  prawo  do  podpisania
umowy przedwstępnej dzierżawy, na którą czeka Bankowy Fundusz Leasingowy. Następnie
zostaje zaciągnięty kredyt na wykup urządzeń od BFL i przekazanie urządzeń dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który dalej będzie dostawcą ciepła w gminie. 

Radny  Piotr  Bober  zwrócił  się  z  zapytaniem,  czy  Spółka  „Termoel”  złożyła  wniosek  o
upadłość?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział twierdząco. 
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W  związku  z  brakiem  dalszych  pytań  Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  zaproponowała
zamknięcie dyskusji.
W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” zamknięciem dyskusji 12 – , „przeciw”
– 0, „wstrzymujących się” – 0.

W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 11, „przeciw” – 0,
„wstrzymujących się” – 1.

5/2
Uchwała nr XL//304/05

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 18 października 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję.

Radna Henryka Pilna zwróciła się z zapytaniem, w momencie zapłacenia przez gminę za kotły
w BFL hipoteka zostanie zwolniona, a co z hipoteką, która była już ustanowiona wcześniej na
zabezpieczenia dla „Termoelu”?
Radca Prawny Konstanty Szczepanik poinformował, że nie odpowie na pytanie ponieważ nie
zna konkretów.
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział,  że również te hipoteki zostaną zwolnione
jak  i  również  zostanie  zwolniony  weksel  ponieważ  takie  są  uzgodnienia  z  Bankowym
Funduszem Leasingowym, które są systematycznie potwierdzane.

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

W głosowaniu jawnym brało udział 12 radnych, „za” podjęciem uchwały – 10, „przeciw” – 0,
„wstrzymujących się” –2.

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Mariusz Zamorski zwrócił się z zapytaniem, czy są zagwarantowane środki zewnętrzne
na budowę sali gimnastycznej w Nowogrodźcu, o które gmina zabiegała?
Z-ca Burmistrza Tadeusz Kupczak odpowiedział, że jest to w trakcie rozpatrywania. 
Dalej  radny Mariusz  Zamorski  wyjaśnił  zasadność postawionego zapytania.  Ta pozycja w
budżecie jest od dłuższego czasu. Podczas pewnej sesji Burmistrz wyraził zdanie, że dopóki
nie mamy zapewnienia, nie możemy ruszyć z budową. Jeżeli nie otrzymamy dofinansowania
to co z nami? Rozpoczniemy budowę i zostawimy w połowie? Ponadto poinformował, że
dochodzą głosy do radnych, że stan techniczny sali był dużo lepszy jak się mówiło i poprosił o
przedstawienie na sesji ekspertyzy, z której wynikało, że sala nie nadawała się do użytku.

Sekretarz  GiM  Józef  Kata  odpowiedział,  że  można  udostępnić  kopię  decyzji  Starosty  i
Nadzoru Budowlanego w powyższej sprawie – na wyłączenie obiektu z użytkowania i decyzję
na rozbiórkę. 

Radny Zbigniew Skwarek dodał  (z  praktycznego punktu widzenia),  że  był świadkiem jak
dwukrotnie runął z sufitu tynk w czasie gdy odbywał się apel (było mnóstwo dzieci) i raz na
zajęciach. Sala była w bardzo złym stanie. 
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Radny  Mariusz  Zamorski  nawiązał  do  wypowiedzi  radnego  Zb.  Skwarka.  Odpadnięcie
kawałka tynku nie świadczy o tym, że może grozić katastrofa budowlana, może to wymagać
odnowienia tynku np. skucia i położenia od nowa. 

Ad. 7. Zostały odczytane odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z XXXVI, XXXVII,
XXXVIII i XXXIX Sesji .
Radna  Genowefa  Szpila odniosła  się  do  odpowiedzi  na  interpelację  w  sprawie  klubu
sportowego w Gościszowie. Rok rocznie płyta boiska jest niszczona, a otrzymywane środki
dotacji są niskie.  Klub sportowy ma jedynie środki na paliwo (ale samochody własne), nie ma
z czego wynająć autokaru aby pojechać na mecz, kupuje wodę albo ma sponsorów. 
W związku z powyższym zgłosiła wniosek do budżetu na 2006 rok o zwiększenie środków
dla klubu sportowego w Gościszowie.
Następnie odpowiedź na wniosek w sprawie naprawy drogi na wysokości Siembida – Wolak,
wnioskuje o przedstawienie kosztów naprawy drogi. 
Dalej odpowiedź na zapytanie w sprawie zwrotu przyznanych nagród - zwróciła się z dalszym
zapytaniem, czy Przewodniczący Rady miał prawo przyznać nagrody dla Burmistrza,  Z-cy
Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika (1998 rok).

Sołtys  Maria  Turek  odniosła  się  do  sprawy  wycinki  drzew.  Mieszka  przy  drodze
wojewódzkiej i jeździ często przez Zebrzydową i nie widziała aby cokolwiek było robione (a
było to zgłaszane w miesiącu sierpniu). 
Przewodnicząca Rady Anna Rosa potwierdziła wypowiedź Pani sołtys i nadmieniła, że na jej
wnioski również nie ma reakcji ze strony Zarządu Dróg Powiatowych. 

Ad. 8. Wolne wnioski i informacje.

Radny Zbigniew Mitera zwrócił się z zapytaniem odnośnie środków w ilości 40 000 zł, które
rokrocznie są w budżecie na utrzymanie boisk sportowych – na co są przeznaczane powyższe
środki skoro oprócz koszenia trawy nic się nie robi na boiskach?

Radna Małgorzata Braszko  po raz kolejny zgłasza wniosek o remont chodnika przy ulicy
Kolejowej w Nowogrodźcu (ok. 150 m).

Radny Piotr Bober  zgłosił wniosek o uszczelnienie pokrywy studzienki na ulicy 1 Maja w
Nowogrodźcu.

Radna Genowefa Szpila wnioskuje o naprawę drogi Gościszów – Ocice.

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa zwróciła  się  z  zapytaniem,  czy  zostały  oddzielone
pomieszczenia klasowe od mieszkań i jak został rozwiązany problem ogrzewania w budynku
po szkole w Milikowie. 
Odpowiedzi  udzielił  Dyrektor  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Andrzej
Jonik. Budynek został przejęty przez Zakład 3 tygodnie temu. W tej chwili ogrzewany tylko w
części lokali  mieszkalnych. Nie ma możliwości  nie ogrzewania pomieszczeń klasowych w
momencie wystąpienia dużych mrozów. 

Następnie Przewodnicząca Rady Anna Rosa przedstawiła informację Burmistrza o złożonych
oświadczeniach majątkowych, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
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Sołtys  Maria  Turek  zgłosiła  wniosek o  zawarcie  umów  (na  odpowiednich  warunkach)  z
chętnymi rolnikami poszczególnych wsi na odśnieżanie dróg.

Mieszkaniec Kazimierz Góra zwrócił się z następującymi pytaniami:
1) czy Urząd Miejski w dalszym ciągu płaci za studia dla pracowników i dla ilu osób

oraz czy ponosił koszty dla pracowników robiących wykształcenie średnie?
2) dlaczego Pan Burmistrz chce utrzymać „Termoel”, czy to dlatego, że jest zatrudniona

żona Pana Sekretarza?
3) kto zezwolił na utworzenie nowego stanowiska pracy Z-cy Burmistrza?
4) w  którym  roku  doszło  do  naruszenia  ustawy  podatkowej  przez  Panią  Sołtys  z

Gościszowa?
5) na jakiej podstawie przydzielono mieszkanie i komu po zmarłej Pani Jaskowskie?
6) z  jakiego  powodu  Pani  Majgier  jest  uprzywilejowana  –  zajęła  pas  drogowy oraz

puszcza szambo do rowu przy drodze wojewódzkiej.

Sołtys Halina Słabicka zwróciła się z zapytaniem, kiedy zostaną wycięte drzewa – topole przy
stadionie w Nowogrodźcu, które grożą w trakcie wichury?

Mieszkaniec  Wiktor  Pilny nawiązał  do  wypowiedzi  radnego  Zb.  Skwarka  odnośnie  sali
gimnastycznej. Uważa, że nie powinno dojść do  rozbiórki sali.
W odpowiedzi radny Zbigniew Skwarek poinformował, że podał tylko sprawę tynku. Ci co
byli  blisko  tej  sali  widzieli  jakie  zagrożenie  i  jaki  był  jej  stan.  Dodał,  że  w  tej  sali
gimnastycznej mogły odbywać się tylko jedne zajęcia, a grup ćwiczebnych jest bardzo dużo
bo prawie 800 dzieci w szkole. Na cztery godziny wychowania fizycznego przypada jedna
godzina  na 2 – 3 tygodnie.  I szkoda,  że  Pan Pilny nie  zajrzał  do sali  i  nie  zobaczył jak
wyglądają np. okna, pękające ściany. 

Mieszkaniec  Kazimierz  Góra poinformował,  że  dzisiaj  odbywa  się  kontrola  przez
Wojewódzki Ośrodek Ochrony Środowiska i od poniedziałku wysypisko zostaje zamknięte.
Przewodnicząca Rady Anna Rosa potwierdziła, że była Inspekcja Ochrony Środowiska ale nie
było mowy o zamknięciu od poniedziałku. 

Następnie  Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  przedstawiła  informację  Naczelnika  Urzędu
Skarbowego dotyczącą oświadczeń majątkowych.

Mieszkaniec Kazimierz Góra zwrócił uwagę, że po raz kolejny nie ma Burmistrza i należy
zastanowić się nad obniżeniem wynagrodzenia Burmistrzowi. 

Ad.  9.  Przewodnicząca  Rady Miejskiej  Anna Rosa  stwierdziła,  że  porządek obrad  został
wyczerpany i o godzinie 16:10 zamknęła XL Sesję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
 
        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

       Jolanta Janeczko                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

         podinspektor                                                                    Anna Rosa
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