
Protokół nr XLVIII/06
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytej w dniu 22 maja 2006 r. w sali konferencyjnej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa o godzinie 14:55 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, Zbigniew Mitera.

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.

W związku ze stanem zdrowia Przewodnicząca Rady Anna Rosa przekazała  prowadzenie 
obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Mariuszowi Zamorskiemu.

Wiceprzewodniczący  M.  Zamorski  przypomniał,  że  porządek  obrad  sesji  przedstawia  się 
następująco:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

1) w  sprawie  wyboru  koncepcji  rozwiązania  gospodarki  ściekowej  na  terenie 
miasta i gminy Nowogrodziec,

2) w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XLV/343/06 Rady Miejskiej w 
Nowogrodźcu z  dnia  08 lutego 2006 r.  w sprawie budżetu gminy i  miasta 
Nowogrodziec na 2006 rok.

3. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie  zgłosił  wniosek  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad  pkt  2  o  treści: 
„Przedstawienie porządku dziennego obrad” i zwrócił się do Burmistrza o wyrażenie zgody 
na wprowadzenie zmiany ponieważ sesja została zwołana na wniosek Burmistrza.
Burmistrz E. Szczerbień  wyraził  zgodę na wprowadzenie pkt 2 o treści:  „Przedstawienie 
porządku dziennego obrad”.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  13  radnych,  „za”  wnioskiem  –  13,  „przeciw”  –  0, 
„wstrzymujących się” – 0.

Ad. 3 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
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Uchwała nr XLVIII/359/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 22 maja 2006 r.

w sprawie wyboru koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy 
Nowogrodziec.

Wiceprzewodniczący M. Zamorski otworzył dyskusję.



Radna G.  Szpila  poprosiła  o  przedstawienie  wariantu V celem poinformowania obecnych 
sołtysów.
Informację przedstawił Burmistrz E. Szczerbień. Istnieje szansa na rozwiązanie gospodarki 
ściekowej  w  gminie  Nowogrodziec  poprzez  środki  z  funduszu  spójności.  Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zorganizowały 
spotkanie, w którym uczestniczył wraz z Z-cą Burmistrza, Prezesem Spółki „Hydro-Tech” 
oraz z przedstawicielami Instytutu Samorządności i  Zarządzania. Podczas spotkania został 
omówiony sposób przygotowania wniosków do UE. W tym celu Wiceprezes Wojewódzkiego 
Funduszu  Ochrony  Środowiska  zaproponowała  harmonogram  czynności  jakie  należy 
wykonać. Jedną z tych czynności było przygotowanie koncepcji na rozwiązanie gospodarki 
wodno-ściekowej.  Instytut  Samorządności  i  Zarządzania  opracował  sześć  wariantów,  z 
których cztery ze względów cenowych  i braku możliwości odprowadzenia oczyszczonych 
ścieków  do  cieków  wodnych  nie  mogą  być  ujęte.  Pozostały  dwa  warianty:  pierwszy  to 
oczyszczalnia ścieków w Nowogrodźcu, w tym samym miejscu co jest zostaje wybudowana 
nowa  i  drugi  wariant  to  oczyszczalnia  w  Kierżnie  (za  autostradą).  Koncepcja  została 
opracowana w dwóch wariantach V – Kierżno  i VI – Nowogrodziec. Cenowo jest podobnie 
oraz wszystkie inne parametry są porównywalne. Koszt budowy sieci kanalizacyjnej wariantu 
V wynosi 58 197 185 zł, wariantu VI wynosi 57 614 687 zł. Całkowity koszt wariantu V – 74 
800 000 zł, a wariantu VI – 74 250 000 zł.

Radna G. Szpila poprosiła o przekazanie sołtysom informacji  dotyczącej ilości  środków z 
zewnątrz i środków własnych.
Burmistrz poinformował, że w spójności można uzyskać 85% czyli 15% z własnych środków 
na realizację zadania. 

Radny M. Zamorski Poinformował o dodatkowych kosztach budowy sieci kanalizacyjnej i 
oczyszczalni  ścieków  do  których  dochodzą  również  koszty  zasilania  energetycznego  dla 
oczyszczalni ścieków, koszt dokumentacji projektowej. 

Radna H. Pilna zauważyła, że w budżecie nie mamy środków. 
Burmistrz odpowiedział, że jest to na przestrzeniu iluś lat. To nie jest jednoroczna inwestycja.
Dalej radna H. Pilna zwróciła uwagę na to, że dochody wykazane na wspólnym posiedzeniu 
Komisji wynoszą:  2006 rok – 26 250 000 zł, 2007 – 2012 dochody nie są na poziomie roku 
2006 tylko są o wiele mniejsze. Zwraca się z zapytaniem, czy budżet to wytrzyma?
Odpowiedzi udzieliła Skarbnik GiM. To jest tylko prognoza na następne lata. W latach 2005 
– 2006 ujęto kredyty po stronie dochodów oraz zostały wykazane po stronie wydatków.

Następnie radna H. Pilna poinformowała o problemach z utrzymaniem szkół. 
Skarbnik GiM odpowiedziała, że wykonano wstępną analizę wydatków w oświacie, z której 
wynika,  że  brak  jest  środków.  Powyższą  analizę  przedstawi  na  Komisji  Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu. 

Radny  M.  Zamorski  zwrócił  się  z  zapytaniem  odnośnie  pisma,  które  każdy  z  radnych 
otrzymał dotyczącego wykazu zadań oczekujących do umieszczenia w Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym (sieć kanalizacyjna była ujęta na pozycji 20, a teraz wskoczyła na pkt 1) – czy 
będą wykonywane zadania i w jakiej kolejności?
Burmistrz  odpowiedział,  że  propozycje,  które  zostały  przedstawione  nie  są  kolejnością 
ważności tylko, że takie zadania są do wykonania. Gminę zobowiązują uwarunkowania unijne 
oraz  stan  oczyszczalni  ścieków  do  podjęcia  bezwględnych  działań.  Ponadto  można  było 
zauważyć  na  przestrzeni  ostatnich  lat,  że  dochody  własne  rosną,  i  to  dość  wyraźnie  w 
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granicach 2 – 2,5 mln. Następnie uregulowanie spraw związanych z podatkami z obszaru 
przemysłowego  powinno  również  przynieść  konkretny  efekt  oraz  udział  w  środkach 
pomocowych,  które  UE gwarantuje  na  poszczególne  zadania.  Poza  tym przygotowywane 
rozwiązania  dotyczące  oświaty  i  taka  decyzja  zostanie  podjęta  celem obniżenia  kosztów 
utrzymania oświaty w gminie. 

Radna G.  Szpila  poprosiła  o  przedstawienie  sołtysom sprawy nakładanych  kar  i  odsetek 
związanych z oczyszczalnią ścieków w Nowogrodźcu.
Burmistrz  poinformował,  że  oczyszczalnia  ścieków w Nowogrodźcu była  wybudowana w 
latach  80-tych.  Obciążenie  jej  sięga  w  porywach  30%  mocy.  Jest  bardzo  niekorzystny 
wskaźnik ścieków dowożonych do ścieków bezpośrednio z  kanalizacji.  Stąd te parametry 
spowodowały,  że  oczyszczalnia  ścieków  nie  gwarantuje  pełnego  oczyszczenia  ścieków  i 
odprowadzenia ładunku do rzeki takiego, który wypełniałby normy obowiązujące w Polsce i 
UE. Wojewódzki Inspektorat  Ochrony Środowiska prowadzi badania i nie zdecydował się 
wydać pozwolenia wodno – prawnego, nakładając jednocześnie na gminę kary, które w tej 
chwili sięgają już sporych kwot. Powyższe kary mogą być zawieszone do wykonania i nie 
ścigane jeżeli gmina podejmie działania, które pozwolą na to, że w przewidywalnym okresie 
czasu powstanie oczyszczalnia ścieków, która będzie spełniała wszystkie stawiane wymogi. 
Również  wszystkie  działania,  które  mają  na  celu  skanalizowanie  poszczególnych 
miejscowości pozwolą na to aby gmina wiedziała gdzie płyną wszystkie ścieki. 

Radna  G.  Szpila  zwróciła  się  z  zapytaniem,  czy  nie  będzie  protestów  od  mieszkańców 
Kierżna?
Burmistrz odpowiedział, że jest to miejsce poza planowaną autostradą (sołtys wsi Kierżno, 
dopowiedział,  że  jest  to  w  lesie.  Radny  Powiatu  L.  Socha  –  a  ekolodzy?  Burmistrz 
odpowiedział,  że  do  każdej  inwestycji  jest  przygotowane  -  prawo  oddziaływania  na 
środowisko). 

Radna  H.  Pilna  nawiązała  do  wypowiedzi  Burmistrza  i  poinformowała,  że  raport 
oddziaływania na środowisko wykonała firma Ekoprojekt Zabrze. 

Radna G. Szpila poprosiła  o  informację odnośnie zaniechania koncepcji  wykonanej  przez 
firmę z Zielonej Góry.
Skarbnik GiM poinformowała, że powyższa koncepcja była wykonana w 2000 r. za 11 000 zł. 
Uzupełnienia dokonał  Sekretarz GiM informując,  że koncepcja opracowana przez Zieloną 
Górę przeznaczona była  do wyrażenia opcji  i  akceptu gminy Nowogrodziec do realizacji 
programu kanalizacji gminy w ramach Związku Gmin „Kwisa”. Była taka idea aby Związek 
Gmin „Kwisa” związał swoje gminy wspólną uchwałą i podmiot wskazany przez Związek 
przeprowadził  wszystkie  procedury  związane  z  przygotowaniem  koncepcji  dla  Związku 
Gmin.  Następnie  złożenie  wspólnego  wniosku  w  postaci  projektu  o  środki  z  UE  i 
wybudowanie w ciągu kilku lat systemu. Jak pojawiły się terminy na aplikacje wniosków do 
Urzędu Marszałkowskiego w pierwszej  edycji,  część  z  gmin  zrezygnowała  ze  wspólnego 
wniosku i ta koncepcja, która była przygotowana pod ten cel upadła. 

Radna  G.  Szpila  poinformowała,  że  Instytut  Samorządności  i  Zarządzania  jest  jedną  z 
droższych firm wykonujących koncepcje i prowadzących inwestycje. 
Sekretarz GiM odpowiedział, że wybór Instytutu był poprzedzony konkretną i merytoryczną 
współpracą ze strony gminy. Jednym z ważnych elementów było też to, że skutecznie Instytut 
przeprowadzi cały proces przygotowania wniosków o środki na wodociągi. Na wodociągach 
Instytut pełni rolę inżyniera kontraktu wybranego z ofert otwartego przetargu. Instytut zna 
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gminę od trzech lat i ma orientację co do potrzeb oraz zapoznał się gruntownie ze wszystkimi 
opracowaniami,  planami  zagospodarowania  przestrzennego,  koncepcjami,  wizytacje  w 
terenie.  Sądzi,  że  jest  to  partner,  który  w  pewien  sposób  gwarantuje,  że  swoją  wiedzę 
przekłada na sprawy związane z potrzebami gminy w tym zakresie. Natomiast co do ceny, 
wszystkie podmioty obracają się w pewnych realiach cenowych. 

Radny M. Zamorski zwrócił się z zapytaniem, czy Instytut będzie opracowywać następny 
dokument jakim jest studium wykonalności?
Burmistrz odpowiedział, że na dalsze prace gmina będzie występować o dofinansowanie ze 
środków Funduszu.

Radny  M.  Zamorski  poprosił  o  wskazanie  w  budżecie  kwoty  23  000  zł  na  wykonanie 
koncepcji.
Skarbnik GiM odpowiedziała, że jest to zadanie ujęte w kosztach oczyszczalni ścieków. Na 
dzień dzisiejszy nie jest zapłacone. 

W związku z brakiem dalszych pytań Wiceprzewodniczący M. Zamorski zamknął dyskusję. 

W głosowaniu jawnym brało udział 13 radnych, „za” podjęciem uchwały – 11, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 2.

3/2
Uchwała nr XLVIII/360/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 22 maja 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XLV/343/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 
z dnia 08 lutego 2006 r. w sprawie budżetu gminy i miasta Nowogrodziec na 2006 rok.

Wiceprzewodniczący M. Zamorski otworzył dyskusję.

Radna  Maria  Wojciechowska  poprosiła  o  poinformowanie,  dlaczego  wzrosły  koszty 
wykonania inwestycji.
Burmistrz poinformował, że całość materiałów do wniosku była wykonana w 2004 roku i na 
tym poziomie były obliczane wszystkie  koszty.  Robione jest  to  w formule „zaprojektuj  i 
wybuduj”,  co  stworzyło  dodatkowe  trudności  z  tego  względu,  że  projekty  będą  dopiero 
wykonywane. Po ogłoszeniu przetargu w roku 2006 pięć firm wzięło specyfikacje, a zgłosiły 
się dwie firmy. Kwoty były dużo wyższe od środków zagwarantowanych i okazało się, że po 
wszystkich obliczeniach brakuje kwoty ok. 850 000 zł, która gwarantuje podpisanie umowy i 
rozpoczęcie działań inwestycyjnych. Jeżeli dzisiaj będzie akceptacja Rady to dnia 2 czerwca 
br. można podpisywać umowę. 

Radna H.  Pilna nawiązała  do sprawy wykonania projektu – czy projekty z  2004 roku są 
nieważne?
Burmistrz  odpowiedział,  że  w  2004  roku  nie  było  projektów  tylko  było  to  z  wyliczeń 
szacunkowych. Dodał, że jutro chce spotkać się z przedstawicielami Funamu i poprowadzić 
tak działania aby projekt był zrobiony w jak najkrótszym czasie, by wykonawstwo rozpocząć 
jesienią. 
Radna H. Pilna zwróciła uwagę na terminy zawarte w umowie o dofinansowanie (jeszcze z 
Wojewodą Łopatowskim) – okres realizacji projektu rozpoczęcie 1 luty 2006 r., zakończenie 
rzeczowe 30 październik 2006 r. i zakończenie finansowe realizacji 30 grudzień 2006 r.
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Burmistrz odpowiedział, że zostały poczynione starania o przesunięcie terminu ostatecznego. 
Uzupełnienia  dokonał  Sekretarz  GiM  informując,  że  jest  zgoda  do  końca  stycznia  i  po 
podpisaniu umowy będą harmonogramy weryfikowane. 

Radna H. Pilna zadała pytanie, jak daleko są posunięte sprawy wodociągu w Gierałtowie?
Burmistrz poinformował, że Gierałtów nie zostawiamy. Jest już koniec projektowania i jest 
przygotowywany wniosek o dofinansowanie. 

Radny M. Zamorski poinformował, że brakująca kwota na wodociąg Milików – Gościszów to 
850 317,33 zł, a wodociąg Kierżno – Czerna  to nadwyżka w wysokości 40 855,15 zł. 

Radna G. Szpila zadała pytanie, dlaczego nie podejmujemy kredytów na realizację gospodarki 
wodno -  ściekowej w Gierałtowie?
Burmistrz odpowiedział,  że wystąpiono o dofinansowanie (jak już wspomniał wcześniej) i 
okaże się jakie są szanse na uzyskanie tych środków. 

Radny M. Zamorski zadał pytanie, jaką mogą mieć pewność, że kwota 850 000 zł zostanie 
przeznaczona tylko na te dwa wodociągi?
Burmistrz odpowiedział, że musi zatwierdzić wynik przetargu i podpisać umowę o wykonanie 
zadania i na to zadanie tyle potrzeba. 

Radna G. Szpila przedłożyła informację czym zajmuje się firma FUNAM: projektowaniem, 
produkcją i m.in. zajmuje się handlem. Ma obawy aby gmina nie poniosła dużych kosztów w 
związku  z  drogim  materiałem  i  żeby  nie  powtórzyła  się  sytuacja  jaka  była  ze  spółką 
ciepłowniczą. 
Burmistrz  odpowiedział,  że  druga  firma,  która  złożyła  ofertę  dała  dużo  więcej  czyli  jest 
ogromna różnica (900 000 zł więcej). Meliobud jest główną firmą, a Funam jest potrzebny do 
zaprojektowania. Ponadto Funam budował w Nowogrodźcu stację uzdatniania wody. 

Radna G. Szpila porosiła o wyjaśnienie zapisu pkt 5 o treści: „emisji papierów wartościowych 
na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego”.
Burmistrz objaśnił, że jest to tylko i wyłącznie wprowadzenie do uchwały budżetowej takiej 
możliwości.  Następnym  krokiem  będzie  określenie  warunków  wypuszczenia  obligacji  i 
podjęcie przez Radę uchwały. 

Dalej radna G. Szpila poprosiła o informacje w sprawie obligacji, kiedy byłyby wypłacane, 
możliwości  korzystania z pieniędzy itp.
Skarbnik odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie tego zrobić ponieważ należy 
przeprowadzić procedurę przetargową. 

Radna G. Szpila poruszyła sprawę środków na remont świetlicy w Wykrotach, które zostaną 
zwrócone w związku ze złożonym  wnioskiem po wykonaniu zadania. 
Skarbnik  poinformowała, że remont świetlicy w Wykrotach jest ujęty w budżecie na 2006 
rok w dziale 921 jako środki własne. 
 
Radny R. Relich zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty i Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  13  radnych,  „za”  wnioskiem  –  10,  „przeciw”  –  0, 
„wstrzymujących się” – 3.
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W głosowaniu jawnym brało udział 13 radnych, „za” podjęciem uchwały – 13, „przeciw” – 0, 
„wstrzymujących się” – 0.

Głos zabrała Przewodnicząca Rady informując, że należy życzyć Burmistrzowi prostych dróg 
do Wrocławia, a nawet do Warszawy aby inwestycja wodociągowa rozpoczęła się jeszcze w 
tym roku. 

Radna G.  Szpila  zwróciła  się  z  zapytaniem, wykonując wodociągi  czy będzie  możliwość 
wykonania od razu kanalizacji?
Burmistrz odpowiedział, że nie ma możliwości połączenia tych zadań. 

Ad.  4.  Przewodnicząca  Rady Miejskiej  Anna  Rosa  stwierdziła,  że  porządek obrad  został 
wyczerpany i o godzinie 16:00 zamknęła XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
 
        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

       Jolanta Janeczko                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

         podinspektor                                                                    Anna Rosa
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