
Protokół nr XLVII/06
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytej w dniu 27 kwietnia 2006 r. w sali konferencyjnej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa o godzinie 13:36 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.
Spóźniony radny Bogusław Nowak (godz. 13:38).

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

Następnie  Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  przypomniała,  że  porządek  obrad  sesji 
przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie między 

sesyjnym.
5. Sprawozdanie  Burmistrza Nowogrodźca z  działalności  z  uwzględnieniem prac nad 

wdrażaniem Strategii Rozwoju Gminy Nowogrodziec w okresie między sesyjnym.
6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady oraz wydanych zarządzeń w okresie 

między sesyjnym.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

1) w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nowogrodźca dot. powiększenia terenu eksploatacji złoża 
„Maria III”,

2) w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nowogrodźca dot. proj. cmentarza komunalnego,

3) w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nowogrodźca dot. zespołu rekreacyjnego w rejonie ul. ul. 
Asnyka – Mickiewicza,

4) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości,
5) w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości,
6) w  sprawie  złożenia  wniosku  o  zniesienie  urzędowej  nazwy  Ołdrzychów  jako 

części miasta Nowogrodźca.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2005 rok:

1) opinia  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  w  sprawie  sprawozdania  z 
wykonania budżetu za 2005 rok,

2) opinia z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza 
Nowogrodźca,

3) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) dyskusja nad sprawozdaniem,



5) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca za rok 
2005.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje radnych.
12. Zamknięcie obrad.

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

Burmistrz  Edward  Szczerbień  wniósł  uwagę  dotyczącą  części  pkt  9  „Sprawozdanie  z 
wykonania  budżetu  Gminy  i  Miasta  Nowogrodziec  za  2005  r.”.  W  myśl  ustawy  o 
samorządzie gminnym art. 18a ust. 3 „Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy  
i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 
wójtowi.  Wniosek  w  sprawie  absolutorium podlega  zaopiniowaniu  przez  regionalną  izbę  
obrachunkową.”, stąd ppkt 1) „opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w sprawie 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok” -  nie ma uzasadnienia. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zwróciła się do Radcy Prawnego o wyjaśnienie czy Rada 
ma prawo wnieść zapis, którego nie ma w statucie oraz w ustawie.
Radca Prawny Konstanty Szczepanik odpowiedział,  że zapis ppkt 1) jest  wprowadzeniem 
czegoś co nie posiada podstawy prawnej.  Skoro nie ma w ustawie ani w statucie takiego 
zapisu  upoważniającego do  wyrażenia  przez  Komisję  Rozwoju  Gospodarczego i  Budżetu 
opinii to uważa, że ten zapis jest niezgodny z prawem. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa wyjaśniła,  że  opinia  znalazła  się w porządku dziennym 
ponieważ rokrocznie była i nie budziła żadnych kontrowersji pod względem prawnym ani 
merytorycznym.
Następnie poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza w sprawie wykreślenia w pkt 9 ppkt 
1) „opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w sprawie sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2005 rok”.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.
 W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  14  radnych,  „za”  wnioskiem  –  7,  „przeciw”  –  4, 
„wstrzymujących się” – 3.

Radny Mariusz Zamorski zadał pytanie, czy przegłosowanie porządku jest zgodne z prawem, 
czy nie jest wymagana bezwzględna większość ustawowego składu Rady?
Radca Prawny Konstanty Szczepanik odpowiedział, że Rada głosowała w przedmiocie, czy 
stwierdzony w porządku obrad punkt, który nie znajduje oparcia w prawie będzie głosowany 
albo nie będzie głosowany. Jego zdaniem Rada w tym momencie nie głosuje nad porządkiem 
obrad  tylko  ustosunkowuje  się  do  tego,  czy  przyjmuje,  że  dany  zapis  jest  niezgodny  z 
prawem, a to jest zupełnie coś innego. 
Radna Henryka Pilna uważa, że w tej chwili nie powinniśmy rozstrzygać tej sprawy, niech 
obrady  toczą  się  dalej,  protokół  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Budżetu  zostanie  w 
aktach Komisji.
Radna Genowefa Szpila poparła wypowiedź radnej H. Pilnej.

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Anna Rosa zamknęła dyskusję.

Ad. 3. Protokół z XLVI Sesji został przyjęty.
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Ad.  4. Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  przedstawiła  informację  o  działaniach 
podejmowanych w okresie między sesyjnym,  która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu.

Burmistrz  Edward  Szczerbień  zwrócił  się  z  zapytaniem,  czy  jest  uchwała  Rady prosząca 
Najwyższą Izbę Kontroli o przeprowadzenie kontroli w Urzędzie Miejskim za okres 1998 – 
2005.  Jeżeli  wystąpiły  osoby cywilne to  w porządku,  jeżeli  w imieniu Rady Miejskiej  to 
powinna  być  uchwała  Rady.  Podobnie  jest  w  pozostałych  przypadkach  zgłoszonych  do 
Prokuratury. Pani Przewodnicząca nie jest osobą prawną i nie jest organem gminy. Na każde 
jedno  wystąpienie  zewnętrzne  Pani  Przewodniczącej  musi  być  decyzja  Rady,  a  nie 
jakiejkolwiek  innej  osoby.  Ponadto  nawiązując  do  przedstawionej  informacji,  chciałby 
wiedzieć czy jest uchwała Rady, która upoważniła Panią Przewodnicząca do dysponowania i 
przekazywania dokumentów za lata 1998 – 2005, czy dzieje się to w myśl ustawy o dostępie 
do informacji publicznej. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa odpowiedziała, że Burmistrz dobrze wie, iż nie ma takiej 
uchwały jak również,  że  wszystkie  wnioski  zawarte  w sprawozdaniu Komisji  Rewizyjnej 
stały  się  prawomocne  i  na  podstawie  tych  wniosków  została  zawiadomiona  placówka 
kontrolująca  jaką  jest  Najwyższa  Izba  Kontroli.  Jeżeli  chodzi  o  dokumenty,  które 
przygotowuje to chce poinformować, że na jej prośbę przygotowania dokumentu z kontroli 
Komisji  Rewizyjnej została poinformowana przez Sekretarza GiM o odmowie do dostępu 
tych informacji. Nie wie dlaczego ponieważ te informacje są jawne i Rada działa jawnie. W 
rozmowie z Sekretarzem GiM osobiście zapewnił, że przekaże te dokumenty – zobaczymy 
czy  będą  przekazane.  Zdaniem  Przewodniczącej  Rady  protokoły  z  kontroli  Komisji 
Rewizyjnej są jawne i powinny się znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Sekretarz GiM Józef Kata potwierdził,  iż była taka sytuacja. Pracownik poinformował, że 
dostał polecenie od Przewodniczącej żeby przygotowywać dokumenty z działalności Rady. 
Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie oznacza, że o każdej porze, na dowolnych 
warunkach jest ten dostęp oraz ta sama ustawa mówi, że jeżeli jakiegoś dokumentu nie ma 
opublikowanego  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  to  udostępnia  się  go  na  wniosek. 
Protokoły, które obejmują określony okres czasu to jest kilkaset stron tj. kilka ryz papieru, 
które miałby pracownik kserować. Rozpoznał przepisy ustawy oraz nakład pracy, który jego 
zdaniem jest zbędny i poinformował Przewodniczącą Rady po rozmowie z Inspektor NIK. 
Zostało ustalone z Inspektorem NIK, że sukcesywnie te dokumenty będą udostępniane i w 
tym nie ma problemu. Osoba kontrolująca ma prawo żądania wszelkich dokumentów, których 
nie potrzeba dublowania, powtórnego kserowania i dodatkowego nakładu pracy. Ponadto jak 
już wspomniał, ustawa o dostępie do informacji publicznej nie oznacza nieograniczonego i 
niekontrolowanego  dostępu.  Ponieważ  obowiązkiem  udostępniającego  jest 
zaewidencjonowanie  tego  faktu,  stwierdzenie  zgodności  odpisu  z  oryginałem  tych 
dokumentów  i  zarejestrowania  czyli  zostawienia  tzw.  metryczki  w  aktach.  Niestety,  z 
dotychczasowych jego kontroli  dokumentacji  w Radzie  Miejskiej  nie  znalazł  ani  jednego 
takiego dokumentu. W związku z tym ten problem musi zostać rozwiązany zgodnie z ustawą. 

Radny Mariusz Zamorski uważa, że Sekretarz GiM stosuje te zapisy ustawy, które są dla 
niego  wygodne  gdyż  w  ustawie  jest  też  mowa  o  obowiązku  umieszczania  na  stronach 
Biuletynu Informacji Publicznej protokołów pokontrolnych, a gmina w dalszym ciągu tego 
nie  robi.  Ponadto  dlaczego  Sekretarz  decyduje  co  można  kserować,  a  czego  nie  można 
kserować. 
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Sekretarz GiM Józef Kata stwierdził,  że radny M. Zamorski potwierdził  sława, o których 
mówił. Jeżeli coś nie jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej trzeba napisać 
wniosek i łaski nie robi Sekretarz czy pracownik Urzędu aby te dane udostępnić. Poprosił aby 
się do tego dostosować.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa poinformowała, że na pewno się do tego nie dostosuje. 
Inspektor NIK wystąpi osobiście z wnioskiem o udostępnienie dokumentów również z biura 
Rady czego Sekretarz sam dokona. Dodała, że nie trzeba korzystać z biura Rady bo każdy 
protokół wraz z załącznikami Burmistrz posiada. 

Ad. 5. Burmistrza Nowogrodźca przedstawił sprawozdanie z działalności z uwzględnieniem 
prac nad wdrażaniem Strategii Rozwoju Gminy Nowogrodziec w okresie między sesyjnym.
1. Poinformował, że Rada Miejska złożyła doniesienie na Burmistrza do Prokuratury i trwa 

postępowanie dotyczące inwestycji za lata 1998 – 2004 tak, że od 17 marca br. do chwili 
obecnej 95% swojego czasu poświęca na składanie zeznań na Policji w Nowogrodźcu jak 
przestępca gdzie jest przesłuchiwany, kserowane jest mnóstwo materiałów, odpowiada się 
na tysiące punktów na tematy, które były już przerabiane. Najbardziej dziwi to, że było to 
w poprzedniej kadencji gdzie wybory zweryfikowały wszystko, gdzie również była na 
początku obecnej kadencji kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Niestety, zamiast 
zajmować  się  inwestycjami  i  sprawami,  które  do  niego  należą  zajmuje  się  takimi 
rzeczami,  które  są  niespotykane  nigdzie  w Polsce  tylko  w Nowogrodźcu ale  musi  to 
przeżyć. Nie ma nic na sumieniu, spokojnie śpi i spokojnie przygotowuje materiały do 
kontroli. Błędów nie popełnia tylko ten, który nic nie robi. Ponieważ rzeczy dzieje się 
bardzo wiele to mogą wystąpić błędy. Natomiast nie wystąpią błędy, które mówiłyby o 
jakimś działaniu bezprawnym i celowym Burmistrza. 

2. W między czasie odbyło się kilka spotkań, z których najciekawsze odbyło się 29 marca 
br. w Funduszu Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze gdzie wspólnie z Prezes Funduszu 
oraz przedstawicielką Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska omawiane były 
sprawy rozwiązania gospodarki ściekowej w gminie Nowogrodziec. 

Jest bardzo trudna sytuacja z oczyszczalną. W chwili obecnej jest przygotowany projekt na 
modernizację  oczyszczalni  i  jednocześnie  przygotowywana  jest  pełna  dokumentacja  do 
złożenia  wniosku  do  Funduszu  Spójności  na  rozwiązanie  gospodarki  ściekowej  w  całej 
gminie. 
Ponadto do 15 maja br. zwróci się do Przewodniczącej Rady z prośbą o zwołanie sesji w celu 
podjęcia decyzji dotyczących spraw związanych z rozwiązaniem gospodarki ściekowej czyli 
przygotowanie materiału i złożenie wniosku.
3. Uczestnictwo Burmistrza w zjeździe Związku Gmin Wiejskich w Poznaniu gdzie były 

omawiane sprawy związane z funkcjonowaniem samorządów. 
Omawiana  była  nowelizacja  ustawy  o  finansach  publicznych.  Również  omawiano 
finansowanie  samorządów i  w  tym temacie  było  najwięcej  uwag  ponieważ  bez  przerwy 
działania idą w tym kierunku aby scentralizować z powrotem dysponowanie i rozdzielanie 
środków finansowych. Miałoby się to tak odbywać, że gmina ma zadań bardzo wiele, ma 
zadania własne natomiast środki będą rozdzielane dla gminy przez urzędników państwowych. 
Było to poruszane w bardzo wielu przypadkach, skoro jest to najniższy szczebel samorządu, 
który  się  sprawdził  przez  wiele  lat  to  gmina  powinna  mieć  adekwatny  do  pozycji  jako 
jednostki udział w dochodach państwa i tyle środków aby pozwoliło to na realizację zadań 
własnych w takim zakresie w jakim powinno to być. 
Następnie nawiązał do spotkań z dyrektorami szkół w sprawie podjęcia takich działań, które 
pozwoliłyby  uzyskać  oszczędności.  W  tych  spotkaniach  uczestniczyła  również 
Przewodnicząca  Komisji  Oświaty  i  Spraw  Społecznych  Maria  Wojciechowska.  W 
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najbliższym  czasie  odbędą  się  kolejne  spotkania,  zwłaszcza  w  okresie  przygotowywania 
projektów organizacyjnych dla szkół gdzie bardzo wnikliwie zostaną skontrolowane celem 
uzyskania oszczędności dotyczące funkcjonowania oświaty. 
4. Zajmowanie się sprawami budżetowymi – rozdzielenia środków, które są w dyspozycji 

gminy w bieżącym roku.
Wyniknęła sprawa przekazania środków dla stowarzyszeń z tego względu, że było opóźnienie 
czterdziestodniowe przyjęcia budżetu. Ponadto nie uzyskano w odpowiednim czasie środków 
na  salę  gimnastyczną,  a  pewne  płatności  muszą  być  dokonywane,  także  dokonywane  są 
przesunięcia terminów płatności podatku.
5. 24 kwietnia br. odbyło się spotkanie i kolejne odbędzie się 18 maja br. w sprawie budowy 

wodociągu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej za środki zewnętrzne i uzyskania zwrotu 
za opłatę za wodę. 

Z  informacji  od  Prezesa  Spółki  „HYDRO-TECH”  K.  Kuchmistrza  wynika,  że  na  dzień 
dzisiejszy będzie ok. 300 m3 wody na dobę, a to gwarantuje spłatę inwestycji w okresie 10 – 
15 lat. 
6. Uczestnictwo Burmistrza w Zebraniach Wiejskich.
W Gościszowie odbyło się zebranie grupy ludzi, którzy pracują nad przygotowaniem Święta 
Pieczenicy”.
Poza tym w roku bieżącym Gmina Nowogrodziec jest gospodarzem Igrzysk Samorządowych 
Związku Gmin Kwisa, w których uczestniczy 11 gmin. Są na to pewne środki finansowe i 
podjęto  decyzję  aby  Igrzyska  Samorządowe  przeprowadzić  8  lipca  razem  ze  Świętem 
Pieczenicy więc od rana do godzin popołudniowych 14:00 – 15:00 byłyby igrzyska. Został 
złożony  wniosek  do  Euroregionu  Nysa  na  środki  z  tzw.  projektów  miękkich  na 
dofinansowanie tego zadania, a jednocześnie czynione są starania o uzyskanie środków od 
sponsorów. 
Oprócz tego poinformował,  że środki uzyskane od sponsorów nie mają nic wspólnego ze 
zwolnieniami podatkowymi. To są dwie absolutnie oddzielne sprawy i tych rzeczy nie wolno 
łączyć ze sobą.
7. Odbyło  się  spotkanie  z  Prezesem  Miejskiego  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w 

Bolesławcu Władysławem Bakalarzem.
Omówiono  niedociągnięcia  zgłaszane  przez  radnych  jak  i  na  zebraniu  wiejskim  w 
Nowogrodźcu dotyczące rozmieszczenia pojemników do segregacji śmieci.  W najbliższym 
czasie zostaną uzupełnione o trzy komplety i mają sporo kompletów pojedynczych na szkło. 
Będzie problem na komplet pojemników dotyczących plastiku bo największy problem jest na 
ul Słowackiego koło kościoła św. Mikołaja. Prezes Bakalarz obiecał rozpoznać sytuację i po 
przerwie  świątecznej  ustalone  zostanie,  w  których  miejscach  dodatkowo  zostałyby 
postawione pojemniki. Rozmawiano również, czy oddzielić pojemniki na plastik i szkło od 
pojemnika na papier ale to się kłóci z zasadą z ochrony środowiska i z zasadą segregacji 
wstępnych bo mieszkańcy zostaliby przyzwyczajeni do tego, że papier to jest coś takiego co 
nie potrzeba i można spalić. 
Uzyskano  pisemną  informację  dotyczącą  ilości  zawartych  już  umów  i  wielkości  są  już 
zadawalające, bardzo wiele podmiotów i osób prywatnych podpisało umowy. 
Trwają  przygotowania  do  wystąpienia  do  Funduszu  Ochrony  Środowiska  o  pomoc  w 
uzupełnieniu dodatkowych kompletów. 
8. Udział  Burmistrza  w  Konwencie  Wójtów,  Burmistrzów  i  Prezydentów  byłego 

województwa jeleniogórskiego w Brunowie oraz udział w spotkaniu w Poznaniu gdzie 
między innymi omawiano sprawy dotyczące niewypłaconych „trzynastek”.

9. Odbyło się spotkanie z pułkownikiem z Głogowa w sprawie budowy mostu drewnianego 
w Milikowie, który uległ zniszczeniu, a Starostwo nie chce się do niego przyznać bo jest 
na terenie kolejowym (w ciągu drogi powiatowej). 
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Drewno jest już załatwione z Nadleśnictwa Lwówek.
10. W  dalszym  ciągu  prowadzone  są  rozmowy  z  rodzicami  i  Dyrektorem  Przedszkola 

dotyczące losu siedziby Przedszkola w Nowogrodźcu.
Swego czasu została opracowana koncepcja zagospodarowania tego terenu, które w tej chwili 
Przedszkole  zajmuje i  z  tym gmina jest  gotowa do  dalszych działań  jeżeli  zaszłaby taka 
decyzja rodziców. Natomiast w dalszym ciągu starania idą w tym kierunku aby przekonać 
rodziców co do mniejszych kosztów wykonania zadania w budynku przy ul. Asnyka. 
11. Sprawy bieżące dotyczące miedzy innymi przydziału mieszkań w budynku po aptece na 

ul. Kolejowej w Nowogrodźcu.
Jest wykonana pełna dokumentacja obiektu i można już zawierać umowy na najem lokalu. 
Jest  dużo osób,  które  chcą we własnym zakresie  wykonać zadanie  związane z  adaptacją. 
Gmina będzie  musiała  adoptować tylko dwa pomieszczenia aby można zamienić  z  Panią 
Rudzik  na  posesję  koło  szkoły,  która  jest  konieczna  na  zapewnienie  właściwego 
funkcjonowania szkoły oraz parkingu.
12. Toczą się rozmowy ze Starostwem Powiatowym w sprawie drogi powiatowej. 
Starosta był obecny na rozmowach, obejrzano teren i  zostanie  przygotowany wspólnie ze 
starostwem  wniosek  o  dofinansowanie  modernizacji  drogi  od  Rynku  Nowogrodźca  do 
granicy gminy z Gminą Lwówek.
13. 28 kwietnia br. odbędzie się wręczenie sztandaru i nadanie imienia szkole w Czernej, a 18 

maja br. w Gierałtowie. 
Przygotowane zostały kosztorysy tych czynności, które powinny być wykonane aby szkoły 
mogły godnie te uroczystości odbyć. 

Pytania radnych do złożonej informacji.

Radny Piotr Bober poruszył sprawę wykonania parkingu przy cmentarzu. O ile mu wiadomo 
to już od trzech lat teren jest wykupiony, zagrodzony i przez kogoś używany. Więc wystarczy 
tylko udostępnić i samochody będą mogły się zatrzymywać, a po pewnym czasie wykonać 
inwestycje. 

Radny Mariusz Zamorski odniósł się do przedstawionych problemów związanych z budową 
sali  gimnastycznej w Nowogrodźcu - panowie sobie sami taki los zgotowali.  Skąd mamy 
zapewnione środki, czy idziemy na żywioł? 
Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział, że podstawową przeszkodą było późne przyjęcia 
budżetu.  Postępowanie  przetargowe  na  2  mln  złotych  mogło  się  odbyć  dopiero  po 
zatwierdzeniu wszystkich spraw związanych z budżetem (55 dni w plecy). Wszystkie sprawy 
mogły być załatwione w styczniu. Ponadto zostały złożone dwa wnioski. Jeden wniosek jest 
w Urzędzie Marszałkowskim i jest pozytywnie zaakceptowany, drugi wniosek jest złożony do 
Interreg-u, który przeszedł pozytywnie ocenę oraz otrzymał odpowiednie ilości punktów od 
strony polskiej i niemieckiej i w tej chwili oczekuje się decyzji o samym finansowaniu. 

Dalej  radny  Mariusz  Zamorski  oznajmił,  że  budowę sali  gimnastycznej  w  Nowogrodźcu 
mamy corocznie w budżecie  od 2002 roku.  Za każdym razem przeszkodą w rozpoczęciu 
inwestycji  były  środki  zewnętrzne.  W  ubiegłym  roku  Burmistrz  mimo  podobnego  nie 
zapewnienia środków ogłosił przetarg i inwestycja ruszyła. Jak na razie środki są tylko na 
papierze i nie ma żadnych pewności, że zostaną przyznane. Nie ma w ogóle nic bo dopiero 
teraz  jest  ogłoszone  zamówienie  na  udział  w  postępowaniu  na  obsługę  kredytu 
długoterminowego (9 maja br.  odbędzie  się otwarcie ofert  – można przeczytać na stronie 
internetowej). Powiedzenie, że wszystko się opóźniło przez to, że radni nie uchwalili budżetu 
jest niesłuszne. 
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Burmistrz Edward Szczerbień zwrócił się do Przewodniczącej i poprosił o pytania do jego 
wystąpienia.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa wyjaśniła, że nie może nie udzielić głosu radnemu bo to 
jest kontynuacja wystąpienia Burmistrza.

Radna Genowega Szpila dodała, że Rada w ubiegłej kadencji podjęła uchwałę o zaciągnięciu 
kredytu i  popiera wypowiedź radnego M. Zamorskiego bo na pewno przeszkodą nie było 
późne uchwalenie budżetu.

W uzupełnieniu Skarbnik  GiM Marianna  Ludkiewicz dodała,  że  opóźnienie  prac  było ze 
względu na to, że nie można było przedłożyć wszystkich dokumentów oraz była pilna sprawa 
- wykup kotłowni. Dobrze, że zgłosił się jeden bank bo dokumenty jakie były składane to 
składane były na bazie 2005 roku. Każdy chciał zatwierdzenie planu na 2006 rok i czy jest 
możliwość spłaty. Jedyny bank to PKO, który wyraził zgodę na dostarczenie potrzebnych 
dokumentów w terminie późniejszym. 

Radna Henryka Pilna zadała pytanie, jeżeli nie ma środków z kredytu to z jakich pieniędzy 
pokrywane są zobowiązania wobec wykonawcy?
Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz odpowiedziała, że ze środków bieżących. 

Dalej  radna Henryka Pilna,  czy z  tego tytułu nie będzie  opóźnień w regulowaniu innych 
zobowiązań?
Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz odpowiedziała, że na razie nie ma.

Ad.  6. Burmistrz  Edward  Szczerbień  przedstawił  informację  z  wykonania  uchwał,  która 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu oraz informację z wydanych zarządzeń, która 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

7/1
Uchwała nr XLVII/352/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Nowogrodźca dot. powiększenia terenu eksploatacji złoża „Maria III”.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa poprosiła Burmistrza o zreferowanie projektu.

W imieniu Burmistrza głos zabrał Prezes Biura Urbanistycznego i Architektury w Jeleniej 
Górze  Michał  Wilejczyk.  Projekt  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego dot. powiększenia terenu eksploatacji złoża „Maria III” stanowi wykonanie 
uchwały z czerwca 2005 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu oraz 
zmiany planu z ustaleniami studium, które uchwalone zostały w listopadzie 2005 r. Działka nr 
106  stanowi  mienie  komunalne  i  uważa,  że  bardzo  słuszna  była  decyzja  władz  gminy 
dotycząca  udostępnienia  tego  terenu  ponieważ  z  opracowanym  gotowym  planem 
zagospodarowania znakomicie podnosi wartość tej działki. W tamtym czasie, rok temu nie 
było wiadomo czy SURMIN przystąpi do sporządzenia planu terenu górniczego i uzasadnione 
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było sporządzenie planu na działkę nr 106. Ponieważ jest to grunt nie rolny to nie wymagał 
zmiany przeznaczenie i zrobiono tylko procedury aby dla tej działki ustalić powierzchniową 
eksploatację  górniczą.  Dodał,  że  kopalnia  wreszcie  dojrzała  do  tego  aby  plan  terenu 
górniczego  sporządzić  i  podpisała  umowę  z  Biurem  Urbanistyki  i  Architektury  na 
sporządzenie planu terenu górniczego „Maria III-I” wraz z obszarem górniczym „Maria III” 
w takim celu,  że  ustawa o gospodarce  o odpadach wymaga wyznaczenia w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego miejsca składowania odpadów. 

Następnie Przewodnicząca Rady Anna Rosa otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

Radna Henryka Pilna zwróciła się z zapytaniem odnośnie działki nr 106. Przypomina sobie 
sesję, na której Burmistrz poinformował Radę, że jest to działka bardzo cenna i sprzedanie tej 
działki w przetargu (gdyby nabył to ktoś inny) byłoby to nie korzystne, a gdyby to kupił 
Surmin  to  dla  gminy  byłoby  bardzo  dobrze  bo  w  związku  z  tym  wpłynęłyby  ogromne 
pieniądze i Burmistrz okazałby się osoba gospodarną. Więc pyta, czy Surmin kupi tę działkę?

Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział, że nie musi kupić Surmin ponieważ w tej chwili 
działka  ma  taką  wartość,  że  zostanie  przeprowadzone  postępowanie  dotyczące  sprzedaży 
działki. Jeżeli Surmin nie kupi to ktoś mu kupi i później mu odsprzeda za wielkie pieniądze 
ale gmina otrzyma kwotę kilkaset razy większą niż była przedtem. 

Radna  Henryka  Pilna  poinformowała,  że  trzyma  Burmistrza  za  słowo  bo  taka  kasa 
podbudowałaby niesamowicie budżet gminy.

Radny Mariusz Zamorski zwrócił się z zapytaniem odnośnie zapisu w § 10 odnośnie stawki 
procentowej służącej naliczaniu opłaty w wysokości 0%.
Odpowiedzi udzielił Prezes Biura Urbanistyki i Architektury Michał Wilejczyk. Obowiązek 
ustanowienia opłaty nakłada ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 36. 
Jest to opłata związana ze wzrostem wartości nieruchomości i posiadacz w terenie, który w 
okresie 5 lat od uprawomocnienia się planu sprzeda tą działkę, musi podzielić się z gminą 
przyrostem wartości nieruchomości. Ponieważ działka stanowi własność gminy w związku z 
tym nie można ustanowić stawki urbanistycznej innej niż 0% bo w przeciwnym wypadku 
gmina sama sobie musiałaby wypłacić. 

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

W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” podjęciem uchwały – 13, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 1.

7/2
Uchwała nr XLVII/353/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Nowogrodźca dot. proj. cmentarza komunalnego.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa poprosiła Burmistrza o zreferowanie projektu.

W imieniu Burmistrza głos zabrał Prezes Biura Urbanistycznego i Architektury w Jeleniej 
Górze Michał Wilejczyk. Jest to dotychczas grunt rolny o powierzchni ponad 6 hektarów, 
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wymagał zgody Ministra Rolnictwa jak również zgody Wojewody (grunty klasy IV - grunty 
chronione).  Takie zgody otrzymano i  w związku z  tym nic  nie  stoi  na  przeszkodzie  aby 
uchwalić zmiany planu dla projektowanego cmentarza komunalnego w Nowogrodźcu. Jest to 
zgodne ze  studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego,  którego 
zmiany Rada dokonała w listopadzie 2005 r. 

Radny  Piotr  Bober  zwrócił  uwagę  na  załącznik  graficzny  do  uchwały.  Na  części 
przeznaczonej  na  pochówek  jest  wyrobisko  po  kopalni,  które  zasypane  jest  gruzem, 
śmieciami i innymi rzeczami. Uważa, że ta część powinna być przeznaczona na parking, a nie 
na pochówek.
Prezes Biura Urbanistyki i Architektury Michał Wilejczyk poinformował, że dla tego terenu 
była zrobiona ekspertyza geologiczna (co rzadko się zdarza), która wykazała, że cmentarz 
może być na tym gruncie. 

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

W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” podjęciem uchwały – 13, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 1.

7/3
Uchwała nr XLVII/354/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Nowogrodźca dot. zespołu rekreacyjnego w rejonie ul. ul. Asnyka – Mickiewicza.

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  poprosiła  Burmistrza  o  zreferowanie  projektu  z 
uwzględnieniem wyjaśnienia protestu, który wpłynął.

W imieniu Burmistrza głos zabrał Prezes Biura Urbanistycznego i Architektury w Jeleniej 
Górze Michał  Wilejczyk.  Dla tego terenu również była  dokonana zmiana studium. Teren 
przewidziany na cele gminne, które przeznacza się na cele rekreacyjno - sportowe składa się 
według  projektu  z  trzech  fragmentów.  Część  środkowa  przeznaczona  jest  pod  właściwą 
lokalizację obiektów zespołu rekreacyjno – sportowego, w części południowej przewidziany 
jest parking dla obsługi zespołu, natomiast w części północnej przewidziane są urządzenia 
terenowe  czyli  urządzenia  sportowe,  które  nie  wiążą  się  z  budową  wielkogabarytowych 
obiektów. 
Następnie odniósł się do uwagi wniesionej przez Pana Adama Kuchmistrza, który prosił o 
pozostawienie zapisu dotychczas obowiązującego planu i przeznaczenie działki nr 263 na cele 
mieszkaniowe. Z punktu widzenia formalno prawnego uwaga Pana Adama Kuchmistrza nie 
może być uwzględniona. Po to były robione zmiany studium, do których nikt nie zgłaszał 
uwag i zostało ustalone, że cały teren przeznaczony zostaje na cele rekreacyjno – sportowe 
aby  móc  realizować  program  rekreacyjny  nie  tylko  dla  miasta  ale  całej  gminy. 
Prawdopodobnie uwaga zrodziła się po to aby podpić cenę działki, którą z czasem gmina 
wykupi. 
Dodał, że przed uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
uważa, że Rada powinna podjąć uchwałę w sprawie odrzucenia uwagi Pana A. Kuchmistrza. 

Radna Henryka Pilna zadała pytanie, jeżeli właściciel działki nie będzie chciał sprzedać za 
mniejszą kwotę to co wtedy, jakie są inne możliwości?

9



Radca Prawny Konstanty Szczepanik odpowiedział, że procedura wywłaszczeniowa.

Przewodnicząca  Rady  Anna  Rosa  nawiązała  do  wypowiedzi  Pana  M.  Wilejczyka  i 
stwierdziła, że brak jest uchwały dotyczącej odrzucenia uwagi.

Radny Zbigniew Skwarek poprosił o opinię prawną aby nie popełnić błędu.

W tym momencie Przewodnicząca Rady Anna Rosa ogłosiła przerwę.

Po przerwie Sekretarz GiM Józef Kata poinformował, że po konsultacji z Radcą Prawnym i 
Prezesem M. Wilejczykiem głosowanie odbywa się nad całością uchwały i wtedy przysługuje 
odwołanie się od uchwały Rady Miejskiej.

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

W głosowaniu jawnym brało 14 udział  radnych, „za” podjęciem uchwały –13, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 1.

7/4
Uchwała nr XLVII/355/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości.

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

7/5
Uchwała nr XLVII/356/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

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

7/6
Uchwała nr XLVII/357/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie złożenia wniosku o zniesienie urzędowej nazwy Ołdrzychów jako części miasta 
Nowogrodźca.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zwróciła  uwagę na błąd w podstawie  prawnej  zamiast: 
„Uchwałą  Rady  Sołeckiej”  powinno  być:  „Uchwałą  Zebrania  Wiejskiego”  i  wnosi  o 
dokonanie przedstawionej zmiany.
W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” wniesieniem poprawki – 14, „przeciw” 
– 0, „wstrzymujących się” – 0.
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W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Rady Anna Rosa zamknęła dyskusję.

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

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny  Zbigniew  Skwarek przed  zadaniem  pytania  przedstawił  sytuację  organizacji  i 
stowarzyszeń,  które  funkcjonują  na  terenie  gminy  przez  wiele  lat.  Sport  młodzieżowy 
zbudowano przy pomocy ludzi, którzy oddali swoje serce, swój wolny czas, którzy pracują 
również  społecznie  celem  zapewnienia  dzieciom  i  młodzieży  coś  innego  niż  narkotyki, 
alkohol, papierosy. Dzieci te uprawiają sport, przebywają na boiskach i mają zajęcie. Zajmują 
się nimi działacze, trenerzy i nauczyciele oraz ludzie, którzy poświęcają swój wolny czas i 
prywatny.  Spraw  organizacyjnych  jest  bardzo  dużo  chociażby  sprawy  przygotowania  do 
rozgrywek, rejestracji, badań lekarskich itp., a to są ogromne ilości papieru i czasu. Trenerzy 
pracują za bardzo małe pieniądze (kiedy już je dostaną). W sytuacji gdy mamy zbudowany 
sport młodzieżowy w gminie, młodzież jest zajęta, setki dzieci i młodzieży ma zajęcie i to co 
zostało  zrobione  do  tej  pory  wisi  na  włosku.  Wisi  dlatego,  że  do  tej  pory  nie  zostały 
podpisane umowy ze stowarzyszeniami. Stowarzyszenia, które organizują nie dość, że nie 
wiedzą  ile  otrzymają  środków  to  jeszcze  nie  wiedzą  czy  w  ogóle  dostaną.  Przez  cztery 
miesiące  odbywają  się  zawody,  drużyny  uczestniczą  w  rozgrywkach  oraz  wyjeżdżają  na 
mecze,  gdzie  trzeba  opłacać  sędziów,  a  wszystkie  te  koszty  ponoszą  przede  wszystkim 
działacze, nauczyciele i trenerzy. Ponadto transport jest opłacany, przewoźnicy domagają się 
pieniędzy i  chyba już  niedługo zaczną podawać do sądu stowarzyszenia,  a  konsekwencje 
poniosą te osoby, które zamówiły autobusy i które zapewniły dzieciom zajęcie. Wydaje się, 
że  dalsze  funkcjonowanie  jest  niemożliwe.  Więc  zadaje  pytanie,  kiedy  w  końcu  zostaną 
podpisane umowy i kiedy nastąpi przekazanie środków stowarzyszeniom?
 
Burmistrz  Edward  Szczerbień  odpowiedział,  że  umowy są  już  przygotowane.  Odpowiedź 
zostanie przygotowana na piśmie. 
Ponadto poinformował, że dopiero zostały rozliczone niektóre stowarzyszenia za ubiegły rok. 
Ponieważ  są  to  pieniądze  publiczne  to  nie  potrzebuje  aby  kolejno  go  prokuratura 
przesłuchiwała za dojazdy na zawody i inne rzeczy, które rozliczane są w sposób dowolny. 
Umowa pomiędzy gminą (podpisana przez Burmistrza) a poszczególnymi stowarzyszeniami 
jest  jasna i  wyraźna -  na co mają być przeznaczone pieniądze i  jak to ma być wszystko 
rozliczone. Jeszcze wczoraj prowadził rozmowy z jednym z przedstawicieli klubu żeby mu 
udowodnić, że musi wykonać takie rozliczenie, które jest zgodne z przepisami. 
Kończą się rozliczenia za rok ubiegły i jeżeli chodzi o bieżące sprawy to wszystkie środki 
zostały rozdzielone oraz uwzględniono w sposób maksymalny potrzeby. 

Radny Zbigniew Skwarek dodał, że został ogłoszony nabór na zadanie ale nie na zadanie dla 
organizacji  pożytku  publicznego  ani  w  zakresie  tym  w  którym  działa  szkolny  związek 
sportowy.  Oferty  te  i  zakres  tego  działania  odnosił  się  przede  wszystkim  do  klubów 
piłkarskich. Jeżeli taki konkurs zostanie ogłoszony to wtedy szkolny związek sportowy złoży 
wniosek. Ponadto poinformował, że związek sportowy jako organizacja pożytku publicznego 
w ubiegłym roku złożył wniosek i wszystkie wymagane dokumenty. 

Radna  Elżbieta  Kata  zwróciła  się  z  zapytaniem  odnośnie  wykonywania  remontów 
cząstkowych dróg powiatowych. Posiada harmonogram, który mówi, że droga 2279 D trasa 
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Nowogrodziec  –  Gierałtów  –  Wykroty  –  Zagajnik  miała  być  remontowana  w  terminie 
realizacja od 31 marca do 3 kwietnia br. Kończy się kwiecień, droga została zrobiona ale 
tylko  do  drogi  nr  4  (od  Nowogrodźca  przez  Gierłtów).  W dalszym ciągu droga  nie  jest 
zrobiona, dziury są większe i jeszcze trochę nie będzie co łatać. Kolejny termin z użyciem 
masy bitumicznej i  grysu na miesiąc maj. Więc pyta, do kogo się zwrócić aby to zgłosić 
ponieważ  sołtys  wsi  zgłaszał  i  dowiedział  się,  że  ekipa,  która  miała  robić  przeszła  na 
Gromadkę oraz prosi o interwencję w powyższej sprawie.

Radna Genowefa Szpila zgłosiła zapytania dotyczące remontu dróg ponieważ kilkakrotnie 
były zgłaszane a nie zostały zrobione przy remoncie cząstkowym drogi: 

- droga Gościszów – Nowogrodziec (od krzyżówki  w stronę Niwnic),
- droga od krzyżówki w stronę Lubania.

Radny Zbigniew Mitera poinformował, że sprawa remontów dróg dotyczy wszystkich dróg 
powiatowych i wojewódzkich w całej gminie. 

W związku z przedstawionym problemem remontów dróg Przewodnicząca Rady Anna Rosa 
zaproponowała przyjęcie wniosków i zwrócenie się do Rady Powiatu Bolesławieckiego do 
wiadomości  Staroście  o  wyjaśnienie  kwestii  dróg  powiatowych  na  terenie  gminy  z 
wyszczególnieniem  jakie  drogi,  jakie  odcinki  zostały  już  zrobione  i  ewentualnie,  które 
czekają do zrobienia.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  14  radnych,  „za”  wnioskiem  –  13,  „przeciw”  –  0, 
„wstrzymujących się” – 1.

Radny Zbigniew Mitera zaproponował aby wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich bo jest 
ta sama sytuacja. 

Radna  Małgorzata  Braszko zwróciła  się  z  zapytaniem,  czy  ulica  Mickiewicza  w 
Nowogrodźcu  jest  drogą  powiatową  czy  gminną?  Ponadto  na  skrzyżowaniu  ulicy 
Mickiewicza z ulicą Kusocińskiego są straszne dziury.

Radny  Mariusz  Zamorski zwrócił  się  z  zapytaniem,  kiedy  zostanie  zwiększona  ilość 
pojemników do segregacji? Ponadto prosi o wyjaśnienie, dlaczego mieszkańcy Nowogrodźca 
przy podpisywaniu umów z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu na 
wywóz nieczystości mają wypisywane umowy częstotliwość dwa razy w miesiącu i twierdzi 
się, że jest to uchwała Rady i pretensje proszę mieć do Rady. W uchwale Rady częstotliwość 
nie zależnie od tego czy jest to miasto czy wieś jest ta sama. 

Przewodnicząca Rady Anna Rosa dodała, że należy zwrócić uwagę przedstawicielom MZGK 
Bolesławiec  aby  nie  powoływali  się  na  uchwałę  Rady  Miejskiej  i  wprowadzali  w  błąd 
mieszkańców. 

Radny Zbigniew Mitera zwrócił się z zapytaniem odnośnie wywozu śmieci na wsiach. Co 
mają zrobić ludzie z pełnymi kubłami śmieci, którzy podpisali umowy w kwietniu, a wywóz 
śmieci nastąpi dopiero w maju?

Przewodnicząca Rady Anna Rosa zwróciła się z zapytaniami: 
1) czyją  własnością  jest  grunt  w podwórku  byłego  zakładu Veritas  i  czy  nie  można 

byłoby  zagospodarować tego terenu na parking?
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2) odnośnie ewentualnego przeniesienia do innej placówki dzieci przedszkolne, czy jest 
konieczna  zgoda  rodziców  w związku  z  faktem o  przeniesienie  dzieci  do  innego 
budynku, czy można to zrobić samemu?

3) dlaczego na posesji wykupionej od Pani Rudzik nie można już zrobić parkingu dla 
pojazdów zatrzymujących się przy cmentarzu?

Ad. 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2005 rok:

1) opinię  z  wnioskiem  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  absolutorium  dla  Burmistrza 
Nowogrodźca  odczytała  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Genowefa  Szpila,  która 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

2) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Nowogrodziec sprawozdaniu z wykonania 
budżetu gminy i miasta za 2005 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Zamorski, 
która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Nowogrodźca za 2005 rok odczytał Wiceprzewodniczący Rady 
Mariusz Zamorski, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

3) dyskusja nad sprawozdaniem,

Radna Genowefa Szpila zwróciła się z zapytaniem, dlaczego tak mało przeznaczono środków 
na zaplanowane inwestycje?
Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział, że na niskie wykonanie budżetu miał wpływ nie 
zaciągnięty kredyt. 
W uzupełnieniu Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz zwróciła uwagę na zapisy w załączniku 
nr 5: planowane środki z budżetu gminy 1.432.922 zł, a wykonanie 1.401.642 zł. Pozostała 
kwota jaka była zaplanowana 7.861.659 zł stanowi ogólną kwotę zadań inwestycyjnych.

Radna Maria Wojciechowska poprosiła o szerszą analizę zobowiązań jakie pozostały na 2006 
rok. 
Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz wyjaśniła, że są to zobowiązania, które przechodzą na 
następny rok a płatne są do 5 i 20 zgodnie z ustawą. Urząd ma obowiązek wykazywać te 
zobowiązania ponieważ dotyczą roku ubiegłego ale to nie znaczy,  że są  to nie zapłacone 
zobowiązania, są to takie zasady księgowania. W tych kwotach są również trzynastki, które 
zostały wypłacane i nie jest to zobowiązanie, które nie zostało uregulowane. Nie zapłacone 
zobowiązanie stanowi 12.366 zł, w ubiegłym roku było ponad 300 tys. zł. Tego nigdy nie 
unikniemy i  co budżet będą się  te zobowiązania powtarzały ponieważ są to podatki  oraz 
składki ZUS, a że wzrosły zobowiązania to oczywiste jako że wynagrodzenia w oświacie 
rosną. 
Następnie  Skarbnik  nawiązała  do sprawy stypendiów.  Kwota  54.000 zł  została  zwrócona 
ponieważ  decyzję  otrzymano  11  listopada  2005  r.  Wypłata  stypendiów była  na  zasadzie 
rachunków i osoby musiały załatwić do końca grudnia. Nie było zbyt wiele zgłoszeń i środki 
należało zwrócić. 
Ponadto nawiązała do zadań inwestycyjnych przedstawionych przez Przewodniczącą Komisji 
Rewizyjnej. Zwróciła uwagę, że jest to nie zrealizowana uchwała dotycząca wydatków nie 
wygasających, która była podjęta w grudniu w wysokości 200.027 zł ponieważ nie otrzymano 
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środków z Ministerstwa Finansów i nie są wykazane jako wykonanie. Ujęto w planie, a kwota 
będzie powtórzona w 2006 roku. 

Radna  Genowefa  Szpila  zwróciła  się  z  zapytaniem,  czy  była  podjęta  uchwała  Rady  na 
wykonanie  koncepcji  modernizacji  Przedszkola  Publicznego  w  Nowogrodźcu  na  kwotę 
29.781 zł?
Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz odpowiedziała, że kwota została zwiększona uchwałą 
Rady 30 grudnia 2005 r.

Radna Henryka Pilna nawiązała do sprawy gruntów gminnych położonych przy Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej. W 2005 roku udało się sprzedać bardzo mało bo tylko dwie działki. Na 
promocję  gminy  idzie  bardzo  dużo  pieniędzy  z  budżetu  gminy  i  w  różnych  kierunkach. 
Ponadto gmina bierze udział w różnego rodzaju targach jak również ma partnerstwo miast 
kaolinowych, bussines park i zadaje pytanie, czy w tym kierunku były poczynione działania 
aby sprzedać grunt w celu zwiększenia dochodów?
Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział, że grunt może być tylko i wyłącznie sprzedany 
gdy pojawi się  nabywca.  Ponadto gmina startowała w konkursie  „Grunt  na medal” gdzie 
zdobyła wyróżnienie i w związku z tym wpłynęły 2 lub 3 oferty ale nie są zrealizowane i do 
dnia dzisiejszego nie nastąpiło fizyczne podjęcie rozmów w sprawie wykupienia. Informacje 
dotyczące gruntu są przekazywane bardzo obszernie i w każdym miejscu. 

Radna Henryka Pilna zadała pytanie odnośnie zapisu w informacji z wykonania budżetu, iż 
PKP miało wykupić  grunty  pod rozbudowę linii  kolejowej  i  do  tego  nie  doszło  bo były 
przeszkody prawne – czy w tym kierunku w roku bieżącym będzie coś zrobione.
Burmistrz  Edward  Szczerbień  odpowiedział,  że  są  na  ukończeniu  sprawy  związane  z 
porządkowaniem spraw prawnych. 

Dalej  Henryka Pilna zadała pytanie,  na jakie dochody może liczyć gmina z  inwestycji  w 
Specjalnej  Strefie  Ekonomicznej  ponieważ  jest  uchwała  Rady  z  poprzedniej  kadencji  o 
zwolnieniu całkowitym z podatku Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości 
na czas istnienia strefy?
Burmistrz  Edward  Szczerbień  odpowiedział,  że  uchwała  podjęta  w  poprzedniej  kadencji 
będzie  musiała  stracić  swoją  moc.  Należy  przygotować  nowy  projekt  uchwały,  który 
zatwierdzi komisja specjalna Unii Europejskiej oraz Urząd Konkurencji i Konsumentów. Po 
wejściu  Polski  do  Unii  Europejskiej  –  UE  nie  zaakceptuje  takiego  dużego  zwolnienia 
podatkowego. Na ten moment aby uzyskać specjalną strefę i uzyskać pierwszych inwestorów 
to był jedyny powód (to zrobili wszyscy). Ma kontakt z innymi strefami i już są sukcesywnie 
wprowadzane nowe uchwały regulujące zasady zwolnień. 

Radna Henryka Pilna zadała pytanie, co z planowaną obwodnicą na którą w latach 2003 - 
2005 wydatkowano środki?
Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział, że kończą się działania związane z przepięciem 
energii elektrycznej. Zostanie podpisana umowa z Energia Pro na usunięcie głównej kolizji, 
która jest w okolicach klasztoru i wjazdu w ulicę w kierunku szpitala. 

Radna Genowefa Szpila  odniosła  się  do sprawy dróg wewnętrznych w Specjalnej  Strefie 
Ekonomicznej.  W  planowanych  wydatkach  nie  było  drogi  dojazdowej  do  stacji  trafo  w 
Wykrotach, którą w czasie roku wykonano. Na dokumentację wydano 4.080 zł, a na drogę 
dojazdową 29.280 zł. W 2005 roku radni zgłaszali do remontu drogi gminne, miedzy innymi 
zgłaszała drogę w Gościszowie (owszem, są wykazane środki w wysokości 3.565 zł).
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Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział, że drogi w strefie są drogami gminnymi. Jeżeli 
firma Energia Pro wyraziła zgodę na wybudowanie stacji trafo, za którą zapłaciła kilkanaście 
milionów  złotych  to  gmina  dołożyła  się  do  tego  interesu  wykonując  kawałek  drogi  i 
sprzedając działkę Energii Pro. To był warunek rozpoczęcia inwestycji przygotowanie drogi 
technologicznej.  W  momencie  oddania  stacji  trafo  nastąpiło  powierzchowne  utwardzenie 
drogi. 

Radny Mariusz Zamorski powrócił do sprawy sali gimnastycznej w Nowogrodźcu. Uważa, że 
jeżeli gmina otrzyma dofinansowanie to będzie bardzo dobrze ale jeśli nie otrzyma to nie wie 
co będzie, a szanse są pięćdziesiąt na pięćdziesiąt.
Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział, że będą starać się o kolejne dotacje.
Dalej radny Mariusz Zamorski zwrócił się do Burmistrza, jak sobie wyobraża zostawić robotę 
w połowie. Będziemy czekać rok, dwa i w tym czasie będzie niszczało, a jest już kilka takich 
postrachów w Polsce gdzie budowę rozpoczynano i to teraz stoi. 
Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział, że należy poczekać do końca 2006 roku. Dodał, 
że  są  inwestycje  (może  udowodnić),  które  były  robione  w  tempie  błyskawicznym  i  za 
minimalne pieniądze. 
Następnie radny Mariusz Zamorski odniósł się do minimalnych kosztów, nie zawsze ceny 
minimalne okazują się najlepsze (przykładem jest tragedia w Katowicach). 
Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział, że wszyscy to robią, takie jest życie.

Radna  Henryka  Pilna  przypomniała  moment  podsumowania  kontroli  Najwyższej  Izby 
Kontroli przez Pana Lampczaka. Jeden z punktów mówił, że rozpoczynanie takich inwestycji, 
które poprzedzała gruntowna analiza i takie, które mają zabezpieczone środki na ten cel. Więc 
inwestycję budowa sali gimnastycznej rozpoczęto bez zabezpieczenia złotówki.

Radna  Genowefa  Szpila  zwróciła  się  z  zapytaniem,  dlaczego  nie  zostało  wykonane 
oświetlenie przy ul. Chrobrego i Kaolinowej w Nowogrodźcu oraz ul. 22 lipca w Wykrotach 
skoro miało być wykonane w pierwszej kolejności zgodnie z zapisem w budżecie na 2005 r.? 
Dodała, że wykonano oświetlenie innych ulic, a które miały być wykonane jeżeli wystarczy 
środków.
Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział, że w budżecie rokrocznie były inwestycje, które 
za  wszelką  cenę  chciano  do  budżetu  wprowadzić  nie  gwarantując  pełnych  środków  na 
wykonanie. W przypadku oświetlenia ul. Chrobrego i Kaolinowej wchodzi w grę podpisanie 
umowy z właścicielem drogi (chyba, że oświetlenie robi się poza pasem drogowym), stąd są 
przygotowywane pełne dokumenty na to aby z tego zadania się wywiązać. Wszystko wymaga 
dopięcia - zawarcia porozumień i tam gdzie jest dokumentacja to wykonywana jest część aby 
utrzymać ważność dokumentacji. 

Radny  Mariusz  Zamorski  dopowiedział,  że  ul.  22  lipca  w  Wykrotach  ma  projekt  i  ma 
pozwolenie,  a  dopiero  w  tym  tygodniu  postawiono  dwie  lampy  by  projekt  nie  stracił 
ważności. Uważa, że w ubiegłym roku nie było chyba żadnych przeszkód żeby te dwie lampy 
postawić.
Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział, że środki zawarte w budżecie wystarczyły na 
spłacenie zobowiązań między innymi dotyczących oświetlenia w Zebrzydowej. 
W uzupełnieniu obecny Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i  Budownictwa Jan 
Chudaś dodał, że w budżecie były środki rozdzielone na zadania tj. na pierwsze 24.500 zł, na 
drugie tj.  oświetlenie ul. Morelowej, Wiśniowej, Młyńskiej i Kwiatowej były środki osobno. 
Z  tego  wykonano dokumentację,  pozwolenie  i  odbył  się  przetarg,  a  następnie  wykonano 
inwestycje.  Poinformował  również,  że  składał  Komisji  Rewizyjnej  wyjaśnienie  co  do 
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oświetlenia  ul.  Kaolinowej  i  Chrobrego,  że  nie  było  możliwości  wykonania  oświetlenia 
ponieważ  nie  było  dokumentacji.  Były  niesamowite  kłopoty  z  drogą  wojewódzką  -  ul. 
Kaolinową i Chrobrego gdzie uzgodnienia leżały cztery miesiące. 
Skarbnik GiM Marianna Ludkiewicz dodała, że na ulice Morelowa, Wiśniowa, Młyńska i 
Kwiatowa było 151.000 zł, a na Chrobrego i Kaolinową 24.500 zł.

Radna Henryka Pilna poinformowała, że  w informacji o przebiegu budżetu za I półrocze 
2005  r.  przy  wydatkach  inwestycyjnych  dotyczących  oświetlenia  ul.  B.  Chrobrego  i  ul. 
Kaolinowej w Nowogrodźcu jest podana informacja: „w roku bieżącym opracowano mapy do 
celów projektowych, druga połowa bieżącego roku zostanie opracowana dokumentacja na 
w/w oświetlenie w najnowszej technologii. Ulicę 22 lipca w Wykrotach rozpoczęto procedurę 
przetargową”. Jeżeli chodzi o pozostałe ulice to w tym samym roku w tej informacji jest: 
„wykonanie  oświetlenia  ulicy  Morelowej,  Wiśniowej  w  Nowogrodźcu  wykonano  projekt 
budowlany,  który  złożono  w  Starostwie  celem zatwierdzenia  i  uzyskania  pozwolenia  na 
budowę.  Ulica  Młyńska  w  Nowogrodźcu  wykonano  projekt  budowlany  oraz  uzyskano 
pozwolenie  na  budowę,  rozpoczęto  procedurę  przetargową  związaną  z  wyłonieniem 
wykonawcy. Ulica Lipowa,  Kwiatowa w Nowogrodźcu ogłoszono przetarg na wyłonienie 
wykonawcy zadania”. W informacji na koniec roku są podane pozostałe ulice, a w informacji 
za I półrocze jeżeli chodzi o Chrobrego, Kaolinową i 22 lipca to jest tak jak odczytała. 

Radny Zbigniew Skwarek odniósł  się do sprawy budynku przedszkola.  Została wykonana 
koncepcja  zagospodarowania  terenu  i  remontu  budynku.  Czy  nie  można  było  wcześniej 
przewidzieć  bądź  rozpoznać  możliwości  takie  jakie  są  obecnie  i  są  rozpatrywane  czyli 
przeniesienia dzieci przedszkolnych do budynku szkoły. 
Burmistrz GiM Edward Szczerbień odpowiedział, że we wszystkich planach było zawarte, że 
na ul. Asnyka w Nowogrodźcu będzie szkoła i ośrodek zdrowia natomiast przy ul. Kolejowej 
będzie  przedszkole.  Stąd  w  tym  momencie  kiedy  były  naciski  ze  strony  zarówno  rady 
rodziców  jak i dyrekcji przedszkola o złym stanie budynku nie było innych planów i innej 
możliwości  na  przygotowanie  materiałów jak  tylko  i  wyłącznie  zrobienie  koncepcji  żeby 
pokazać jak to ma wyglądać, ile ma kosztować oraz jakie są możliwości adaptacji obiektu w 
tym miejscu, a nie w innym. O innym miejscu się nie mówiło i dlatego to zadanie zostało 
wykonane.  W miesiącu  marcu  br.  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w Nowogrodźcu złożył 
wniosek o przeniesienie obiektu w jedno miejsce i stąd powstał problem, a także mówi się o 
konsultacjach z  rodzicami żeby uzyskać również akceptację  społeczną gdyż obiekt  na ul. 
Asnyka  również  trzeba  przystosować  dla  potrzeb  przedszkola.  Przez  miesiące  wakacyjne 
musiałby być przystosowany pod potrzeby przedszkola oraz jeżeli wszystkie decyzje pójdą w 
tym kierunku to zostanie to zrobione. Jeżeli nie, to można dokonać w przyszłości adaptację 
obecnego obiektu, a tamten przeznaczyć na inne działania albo go sprzedać. 

Radna  Maria  Wojciechowska  zwróciła  się  z  zapytaniem,  czy  zbyt  kosztowne  będzie 
przystosowanie budynku na ul. Asnyka dla przedszkola?
Burmistrz GiM Edward Szczerbień odpowiedział, że z wstępnych wyliczeń wynika, iż będzie 
to 1/4 kosztów odbudowy budynku przedszkola. 

Radna Genowefa Szpila zwróciła się z zapytaniem, dlaczego nie została zrobiona droga w 
Gierałtowie (na Kopaniu)? Ponadto prosi o odpowiedź dlaczego tak niska była efektywność 
realizacji planowanych dochodów z majątku gminy (tylko w 40%)?
Skarbnik  GiM  Marianna  Ludkiewicz  odpowiadając  na  drugie  pytanie  radnej  G.  Szpili 
wyjaśniła, że nie dokonano sprzedaży gruntów przy strefie mimo zamieszczonych w katalogu 
ofert, a grunty, które były do sprzedaży dla PKP nastąpiła zmiana uchwały. 
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Następnie  Burmistrz  Edward  Szczerbień  odniósł  się  do  zapytania  w  sprawie  drogi  w 
Gierałtowie informując, że tłuczeń jest nawożony sukcesywnie w każdej miejscowości. W 
chwili  obecnej  rozpoczęto  działania  w  Czernej,  między  innymi  droga  do  gospodarstwa 
agroturystycznego i w miejsca niezbędne. Następnie po kolei każda miejscowość tak jak było 
zaplanowane korytowanie i nawożenie tłucznia.

W tym momencie Przewodnicząca Rady Anna Rosa ogłosiła przerwę.

Po przerwie głos zabrała radna Genowefa Szpila. Zaapelowała do radnych mówiąc, że za 
osiem lat jej kadencji jest to najgorzej wykonany budżet. Zawsze były środki własne 23, 26, 
ponad 30%, a w roku 2005 własnych środków przeznaczono znikome ilości.  

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Rady Anna Rosa zgłosiła wniosek o 
zamknięcie dyskusji.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.
W głosowaniu jawnym brało udział 14 radnych, „za” zamknięciem dyskusji – 14, „przeciw” – 
0, „wstrzymujących się” – 0.

4) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca za rok 2005.

Uchwała nr XLVII/358/06
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z  dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca za rok 2005.

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

Ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

Sekretarz GiM Józef Kata udzielił odpowiedzi na zgłoszone zapytania w punkcie 8:
Zapytania zgłoszone przez Przewodniczącą Rady dotyczące:

- czyim gruntem jest grunt obok Veritasu i ewentualne wykorzystanie tego gruntu na 
parking

w tym momencie jest to grunt gminny utwardzony, granica nieruchomości pomiędzy gruntem 
gminnym a Veritasem jest po linii zabudowy budynku ścian Veritasu. W tej chwili jest on 
wykorzystywany natomiast w części przedniej gdzie jest pawilon planowane jest włączenie 
się do ulicy Lubańskiej czyli w pełnym zakresie teren nie będzie mógł być w przyszłości 
wykorzystywany. 

- przeniesienie przedszkola – w dyskusji problem został dość obszernie omówiony. 
Zapytanie  radnego Zb. Mitery w sprawie sposobu uregulowania w umowie częstotliwości 
wywozu (umowa w kwietniu wywóz w maju) oraz zapytanie radnego M. Zamorskiego w 
sprawie częstotliwości wywozu śmieci oraz kiedy nastąpi zwiększenie ilości pojemników – 
to trzeba przygotować merytorycznie i  dokonać pewnych ustaleń i  dopiero odpowiedzieć. 
Przypomniał,  że  w  pierwszym  kwartale  bieżącego  roku  Miejski  Zakład  Gospodarki 
Komunalnej  wystawił  pojemniki  nieodpłatnie  na  własny  koszt  w  formie  wdrożenia   i 
przygotowania mieszkańców do selektywnej zbiórki, a od kwietnia br. zaczynają się twarde 
reguły  i  warunki.  Stąd  jest  pomysł  gminy  aby  rozmawiać  w  Wojewódzkim  Funduszu 
Ochrony Środowiska na temat uzupełniania ilości pojemników. 
Zapytanie radnej M. Braszko – ul. Mickiewicza jest drogą powiatową. 
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Zapytania  radnej  G.  Szpili  –  remonty  dróg  –  po  raz  kolejny  należy  spojrzeć  do 
harmonogramów i naciskać.
Zapytanie radnego Zb. Skwarka w sprawie umów i środków dla stowarzyszeń – Burmistrz 
poinformował w obszernej informacji.
W uzupełnieniu Burmistrz poinformował, że również wyłożył własne środki dla jednego z 
klubu bo nie można było przeskoczyć pewnych spraw. Jak podpowiada Skarbnik to 16 maja 
br. powinny być pieniądze. 
Następnie Burmistrz odniósł się do sprawy gruntów wykupionych od Pani Rudzik. Parking 
będzie wchodził  w pas drogi powiatowej i  na to jest projekt łącznie z przebudową drogi, 
kanalizacją i  innymi sprawami. Należy podejść do tego spokojnie, zakończy się sprawę z 
Panią Rudzik i wtedy nastąpi zagospodarowanie terenu.

Radny  Mariusz  Zamorski  nawiązał  do  ostatniej  sesji  gdzie  składał  zapytanie  dotyczące 
zwiększenia ilości kubłów i Burmistrz poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona na 
piśmie. Do dnia dzisiejszego nie ma tej odpowiedzi, a z dzisiejszych informacji wnioskuje, że 
nic w tym kierunku nie zrobiono. Prosi o szybsze podejście do tego.
Burmistrz Edward Szczerbień poinformował, że w swojej wypowiedzi mówił na spotkaniu z 
Panem Bakalarzem. 
Następnie radny M. Zamorski odczytał  zapis z protokołu ostatniej  sesji i  przypomniał,  że 
minął miesiąc, a odpowiedzi nie ma.  Dzisiaj zadaje to pytanie ponownie i ma nadzieję, że 
tym razem dostanie odpowiedź. 
Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział, że wyciągnie wniosku w stosunku do osób, które 
nie dostarczyły zapytania. 

Następnie zostały odczytane odpowiedzi na interpelacje, wnioski i  zapytania zgłoszone na 
ostatniej sesji.

Ad. 11. Wolne wnioski i informacje radnych.

Przewodnicząca Rady Anna Rosa poinformowała o zniszczonych drogach na terenie całej 
gminy i czy wystarczy środków?
Burmistrz Edward Szczerbień odpowiedział, że trwa likwidacja szkód po roztopach. 

Radny Zbigniew Mitera odniósł się do wypowiedzi radnego Zb. Skwarka w sprawie sytuacji 
organizacji i stowarzyszeń. Buduje się bardzo długo a zniszczyć można szybko. Poza tym są 
odpowiednie terminy na składanie rozliczeń, których stowarzyszenia muszą przestrzegać.
Burmistrz  Edward  Szczerbień  poinformował,  że  na  kolejnej  sesji  jeżeli  Przewodnicząca 
pozwoli to zostanie złożona informacja dotycząca rozliczeń.

Radna  Maria  Wojciechowska  przypomniała  radnemu  P.  Bober  o  wniosku  w  sprawie 
zniesienia nazewnictwa na znakach drogowych w miejscowości, w której radny mieszka – 
„Kolonia Nowogrodziec” nie ma takiej miejscowości i czy nie należałoby uruchomić takiej 
procedury jak przy nazwie „Ołdrzychów”?
Przewodnicząca Rady Anna Rosa odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby ponieważ jest to 
tylko znak drogowy. 

Sołtys Nowogrodźca Halina Słabicka poinformowała, o działaniach jakie przeprowadziła w 
sprawie zapełnionych pojemników do segregacji śmieci przy kościele św. Mikołaja. Umowa z 
Urzędem jest podpisana na odbiór śmieci raz w miesiącu wobec tego bałagan będzie jeżeli 
umowa nie zostanie zmieniona na częstszy odbiór śmieci (2 – 3 razy w miesiącu).
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Ad. 12.  Przewodnicząca Rady Miejskiej  Anna Rosa stwierdziła,  że porządek obrad został 
wyczerpany i o godzinie 17:41 zamknęła XLVII Sesję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
 
        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

       Jolanta Janeczko                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

         podinspektor                                                                    Anna Rosa
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	Radny Zbigniew Skwarek przed zadaniem pytania przedstawił sytuację organizacji i stowarzyszeń, które funkcjonują na terenie gminy przez wiele lat. Sport młodzieżowy zbudowano przy pomocy ludzi, którzy oddali swoje serce, swój wolny czas, którzy pracują również społecznie celem zapewnienia dzieciom i młodzieży coś innego niż narkotyki, alkohol, papierosy. Dzieci te uprawiają sport, przebywają na boiskach i mają zajęcie. Zajmują się nimi działacze, trenerzy i nauczyciele oraz ludzie, którzy poświęcają swój wolny czas i prywatny. Spraw organizacyjnych jest bardzo dużo chociażby sprawy przygotowania do rozgrywek, rejestracji, badań lekarskich itp., a to są ogromne ilości papieru i czasu. Trenerzy pracują za bardzo małe pieniądze (kiedy już je dostaną). W sytuacji gdy mamy zbudowany sport młodzieżowy w gminie, młodzież jest zajęta, setki dzieci i młodzieży ma zajęcie i to co zostało zrobione do tej pory wisi na włosku. Wisi dlatego, że do tej pory nie zostały podpisane umowy ze stowarzyszeniami. Stowarzyszenia, które organizują nie dość, że nie wiedzą ile otrzymają środków to jeszcze nie wiedzą czy w ogóle dostaną. Przez cztery miesiące odbywają się zawody, drużyny uczestniczą w rozgrywkach oraz wyjeżdżają na mecze, gdzie trzeba opłacać sędziów, a wszystkie te koszty ponoszą przede wszystkim działacze, nauczyciele i trenerzy. Ponadto transport jest opłacany, przewoźnicy domagają się pieniędzy i chyba już niedługo zaczną podawać do sądu stowarzyszenia, a konsekwencje poniosą te osoby, które zamówiły autobusy i które zapewniły dzieciom zajęcie. Wydaje się, że dalsze funkcjonowanie jest niemożliwe. Więc zadaje pytanie, kiedy w końcu zostaną podpisane umowy i kiedy nastąpi przekazanie środków stowarzyszeniom?
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