
Protokół nr XLIX/06
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytej w dniu 19 czerwca 2006 r. w sali konferencyjnej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa o godzinie 8:00 otworzyła sesję i po powitaniu 
radnych, sołtysów i gości zaproszonych oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w 
obradach uczestniczy 10 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób 
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Spóźnieni radni: 

1. Zbigniew Mitera (godz. 8:04)
2. Małgorzata Braszko (godz. 8:06)
3. Genowefa Szpila (godz. 8:06)

Nieobecni radni: 
1. Bogusław Nowak
2. Józef Walega

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

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

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

1) w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy i Miasta Nowogrodziec, 
2) w sprawie nabycia nieruchomości,
3) w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXIII/201/04 z dnia 

22  lipca    2004  r.  w  sprawie  powołania  do  Rady  Społecznej  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu.

4. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zwróciła się z zapytaniem, czy są uwagi do porządku dziennego obrad.
Nie wniesiono uwag.

Ad. 3 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
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Uchwała nr XLIX/361/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Przewodnicząca  Rady  otworzyła  dyskusję  i  poprosiła  Z-cę  Burmistrza  o  przedstawienie 
sprawy w związku, że projekt uchwały nie był omawiany na posiedzeniach Komisji (jest to 
sesja nadzwyczajna).
Z-ca Burmistrza T. Kupczak podziękował za przybycie na sesję. Następnie poinformował, że 
w Urzędzie  Marszałkowskim we Wrocławiu są  środki  unijne i  na dzień dzisiejszy został 



ogłoszony nabór ostateczny wniosków do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego. W celu spełnienia wymogów formalnych należy zaktualizować WPI. Jeżeli 
chodzi  o  wieś  Gierałtów  to  dokumentacja  jest  zakończona.  Koszt  całkowity  inwestycji 
„Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości 
Gierałtów” wynosi 5 613 919 zł. 

Radny Piotr Bober zadał pytanie, w jakim procencie gmina otrzyma dofinansowanie?
Z-ca Burmistrza T. Kupczak odpowiedział, że jest 75% możliwości dofinansowania. 

Radna Henryka Pilna zadała pytanie, w jakim czasie przewiduje się wykonanie wodociągu w 
Gierałtowie. Zadaje to pytanie ponieważ z budżetu gminy idą środki na dowóz wody.
Z-ca  Burmistrza  T.  Kupczak  odpowiedział,  że  zakończenie  inwestycji  planowane  jest  na 
pierwszy kwartał 2008 roku. 

Radny  Piotr  Bober  zadał  pytanie,  dofinansowanie  będzie  do  kosztorysu  czy  do  kosztów 
wykonania inwestycji?
Z-ca  Burmistrza  T.  Kupczak  odpowiedział,  że  jeżeli  inwestycja  będzie  tańsza  to 
dofinansowanie  będzie  mniejsze,  jeżeli  koszty  będą  większe  to  trzeba  dołożyć  (taki  jest 
ZPORR). 

Przewodnicząca Rady A. Rosa wyjaśniła, że pytanie radnego P. Bober jest  spowodowane 
faktem, że gmina musiała dołożyć na wodociąg Milików – Gościszów. 
Następnie poprosiła o podanie, jaki jest procent środków własnych do całkowitego wykonania 
zadania.
Skarbnik M. Ludkiewicz poinformowała, że w 2006 r. środki własne wynoszą 579 000 zł 
ponieważ jest to przede wszystkim wykonawstwo robót, a poniesiono już w tej kwocie koszty 
dokumentacji (koszty przygotowania). 
Z-ca  Burmistrza  T.  Kupczak  dodał,  że  składając  wnioski  do  ZPORR jest  część  kosztów 
kwalifikowanych  i  część  kosztów niekwalifikowanych.  Wszystkie  przyłącza  są  to  koszty 
niekwalifikowane. 

Radny  Mariusz  Zamorski  zadał  pytanie,  czy  przyłącza  nie  będą  wykonywane  przez 
mieszkańców na własny koszt?
Z-ca  Burmistrza  T.  Kupczak  odpowiedział,  że  w  pierwszej  kolejności  całą  inwestycję 
wykonuje jeden inwestor. 

Radny Robert Relich odniósł się do sprawy wcześniejszych rozmów dotyczących rozliczeń za 
przyłącza, które wynosiły ok. 1.500 zł.
Sekretarz J. Kata poinformował, że pamięta dyskusję na temat ustalenia formy odpłatności. 
Na dzień dzisiejszy nie mówimy na ten temat i dlatego zabezpiecza się realizacje przyłączy i 
całej  sieci  w  stu  procentach.  Do  podjęcia  pozostanie  decyzja  w  jakim  procencie  każdy 
mieszkaniec  musi  partycypować  w  kosztach  przyłącza.  Ewentualnie  mieszkańcy  nie 
partycypowaliby ale wtedy należy w cenę wody dorzucić koszty, które powinni mieszkańcy 
ponieść, wtedy gmina odzyskuje pieniądze zainwestowane. Sprawa rozliczenia jeszcze jest 
przed nami, a ważne jest zabezpieczenie w stu procentach środków na przyłącza dlatego, że 
efekt końcowy musi być osiągnięty. 

Radna Henryka Pilna zadała pytanie dotyczące inwestycji,  czy rozmawiano na temat ceny 
wody. Ponieważ na sesji Burmistrz wspominał, że będzie wykonany wodociąg w Specjalnej 
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Strefie Ekonomicznej, na który Spółka „Hydro-Tech” weźmie kredyt w wysokości 1 mln zł, a 
spłacane to będzie przez odbiorców w cenie wody. Dlatego obawia się o cenę wody. 
Dalej (poza tematem), jeżeli „Hydro-Tech” będzie wykonywał wodociąg na strefie to pyta 
się, czy ma sprzęt, ma ludzi, co to będzie? A kilka metrów na Chrobrego nie może zrobić. 
Z-ca Burmistrza T. Kupczak odpowiedział, że na dzisiaj nie ma jeszcze rozmów na temat 
ceny wody. 
Sekretarz J. Kata dodał, że wszelkie kalkulacje dotyczące zapłaty za wykonanie inwestycji 
przez  firmę zewnętrzną  opierają  się  na  dotychczasowych stawkach i  dlatego  okres  spłaty 
planuje się nawet 10 lat aby nie podwyższać ceny za wodę. Natomiast globalnie w gminie 
Spółka „Hydro-Tech” będzie musiała zrobić podsumowanie i Rada będzie decydować, czy na 
wniosek  Spółki  na  określony  poziom  ustalić  cenę  za  wodę.  Jeżeli  z  rozliczenia  tych 
wszystkich nakładów okazałoby się, że cena za wodę wyszłaby 4 zł to zgodnie z ustawą o 
zaopatrzeniu w wodę i odbiór ścieków gmina ma możliwość udzielenia dotacji. I to jest nic 
innego tylko inna forma zapisania pieniędzy, które dzisiaj należy zatwierdzić na wykonanie 
przyłączy.  W tej  chwili  nie prowadzi  się  rozmów aby kosztem wykonania wodociągu do 
strefy podwyższać ceny wody w gminie dlatego, że w strefie jest określona grupa odbiorców.

Przewodnicząca Rady A. Rosa zadała pytanie, czy grunty gminne położone przy strefie będą 
również zabezpieczone w wodę?
Sekretarz J. Kata odpowiedział, że zakres projektowy obejmuje budowę sieci 2 km 200 m. 
Pozwoli  to  na  dostarczenie  do  terenów  strefy  i  w  przyszłości  do  terenów  gminnych 
wymaganej ilości wody i o określonym ciśnieniu. Ten zakres nie obejmuje żadnych robót 
budowlanych na terenie gminnym dlatego, że wodociąg budowany jest od drogi nr 4 do góry 
w stronę BDN i w prawo („Ziołopex”).

Przewodnicząca Rady A. Rosa odniosła się do wypowiedzi w sprawie ceny wody, o której 
będzie decydowała Rada. Jeżeli Rada nie przystanie do ceny proponowanej przez Prezesa 
„Hydro-Tech”  to  wiadomym  jest,  że  Spółka  z  mocy  ustawy  będzie  mogła  zrobić  to 
samoczynnie i podnieść cenę wody. 
Sekretarz J. Kata odpowiedział, że zgodnie z ustawą są dwie możliwości. Pierwsza możliwość 
jest taka, że Spółka zostaje przymuszona do przedstawienia wniosku i programu rozbudowy 
urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych. Na tej podstawie robi się kalkulację cen za wodę i 
Rada rozpatruje oraz w tym momencie uznaje, czy ten rozwój zaproponowany przez „Hydro-
Tech”, a także ceny odpowiadają oraz ma możliwość uchwalenia tych stawek lub Rada może 
być  bierna,  czyli  wiedząc  o  tym  może  powiedzieć,  w  porządku  nie  trzeba  podejmować 
uchwały i  akceptujemy nową cenę.  I  tak było poprzednim razem kiedy wniosek „Hydro-
Tech” spłynął, temat ceny wody nie był dyskutowany i „Hydro-Tech” od 1 lipca poprzez 
ogłoszenia w prasie wprowadził cenę. 

Radna Genowefa Szpila poruszyła temat ostatniej podwyżki wody. Radzie nikt nie przedłożył 
wniosku „Hydro-Tech”, zrobili to poza Radą. Po drugie, Spółka „Hydro-Tech” była powołana 
przez  Radę typowo do budowy wodociągów w gminie.  My mieszkańcy odbierając  wodę 
płacimy prezesowi, zarządowi, radzie nadzorczej i w tej chwili Spółka buduje dla strefy. To 
jaki ma w tym interes gmina i mieszkańcy aby spłacać wodociąg w strefie. 
Sekretarz  J.  Kata  odpowiedział,  że  bez  tej  inwestycji  nikt  na  strefie  i  nikt  na  terenach 
gminnych  nie  będzie  miał  dostępu  do  wody.  Ta  inwestycja  ma  być  zrealizowana  poza 
budżetem gminy nie podwyższając ceny za wodę. Nikt nie będzie z mieszkańców ponosił 
dodatkowych obciążeń z tego tytułu. Koszty rozkładają się na odbiorców wody ze strefy, a w 
przyszłości na firmy, które będą się podłączały na terenie gminnym i takie jest założenie. 
Dzisiaj jest posiedzenie Komisji i proponuje ten temat szerzej omówić. 

3



Następnie  radna  Genowefa  Szpila  zadała  pytanie,  czy  to  będzie  oddzielna  kalkulacja, 
oddzielnie będzie płacona woda i wodociąg w strefie a oddzielnie mieszkańcy gminy?
Sekretarz J. Kata odpowiedział, że przy tej samej cenie za wodę jaka jest dzisiaj są zrobione 
kalkulacje. Inwestor, który pobiera wodę ze strefy płaci taką cenę i tylko w tej cenie mieści 
się  koszt  inwestycji  dla  „Hydro-Tech”  i  nie  mieszajmy  odbiorców  indywidualnych  i 
mieszkańców do firm. 
Dalej radna G. Szpila zadała pytanie, dlaczego Spółka „Hydro-Tech” nie wybudowała metra 
sieci wodociągu?
Odpowiedzi udzielił Sekretarz J. Kata. Jest nieprawdą, że Spółka nie wybudowała ani metra 
sieci.  Od  momentu  istnienia  wykonała  kilkadziesiąt  metrów  przyłączy  (proszę  poprosić 
Prezesa  o  informację).  Nie  chce  rzucać  cyframi,  choć  wie,  że  takie  inwestycje  i  takie 
wodociągi były budowane. Natomiast z kapitałem 50 000 zł spółka działa tylko na przeżycie i 
nie ma środków na rozwój również przy tej  cenie  za wodę jaka jest  nie  ma środków na 
rozwój.  Spółka  ma  jedynie  środki  na  bieżącą  eksploatację  i  utrzymanie  oraz  systemem 
gospodarczym budowanie odcinków, które są możliwe. 

Radna Henryka Pilna zadała pytanie, czym będzie robiła Spółka „Hydro-Tech” wodociąg w 
strefie skoro nie ma sprzętu? 
Sekretarz  J.  Kata  odpowiedział,  że  warto  o  tym  temacie  porozmawiać  na  posiedzeniu 
Komisji, a teraz w związku z ograniczeniem czasowym bo o 13:00 należy złożyć wniosek we 
Wrocławiu   (radna  H.  Pilna  zaprotestowała  ponieważ  na  Komisji  będzie  tylko  5  osób) 
rozmawiajmy o tych tematach, które są istotne do złożenia wniosku. 
Kończąc  wypowiedź  poinformował,  że  w  dotychczasowych  przygotowaniach  nikt  nie 
zakłada,  że  będzie  ten  wodociąg  budował  „Hydro-Tech”  bo  nie  ma  sprzętu  i  nie  ma 
wyposażenia  do  tego.  Wstępnie  udzielał  na  Komisji  (chyba  na  Komisji  Pana  Bobra) 
informacji na temat wodociągu i informował, że z założenia ma to wykonać wszystko firma 
zewnętrzna. 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

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

3/2
w  sprawie  nabycia  nieruchomości  (dz.  gruntu  nr  205/2  o  pow.  0,38  ha  poł.  w  obrębie 
Gierałtów).

Przewodnicząca Rady A. Rosa otworzyła dyskusję i poprosiła Z-cę Burmistrza o omówienie 
projektu. 
Z-ca Burmistrza T. Kupczak poinformował, że jest to część niezbędna i takie są na dzień 
dzisiejszy możliwości. 
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę aby na przyszłość przy omawianiu uchwał 
był obecny na sesji Kierownik Referatu, który przedstawiłby obszerniejszą informację. 

Radny Robert Relich zwrócił się z zapytaniem, czy można planować rozbudowę cmentarza w 
drugą stronę, a nie w stronę zabudowań?

W związku,  że  uchwała  nie  była  omawiana  na  posiedzeniach  Komisji,  a  są  wątpliwości 
zaproponowała odrzucenie projektu. 
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Radny  Robert  Relich  zgłosił  wniosek  aby  projekt  uchwały  skierować  na  Komisje  celem 
omówienia i zaproponowania innych rozwiązań.
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  13  radnych,  „za”  wnioskiem  –  13,  „przeciw”  –  0, 
„wstrzymujących się” – 0.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

W głosowaniu jawnym brało udział 13 radnych, „za” podjęciem uchwały – 0, „przeciw” – 13, 
„wstrzymujących się” – 0.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, ze uchwała została odrzucona.

3/3
Uchwała nr XLIX/362/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 19 czerwca 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXIII/201/04 z dnia 22 lipca 
2004  r.  w  sprawie  powołania  do  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

Radna Genowefa Szpila zwróciła się z zapytaniem, czy dla Z-cy Burmistrza Pan Grzegorz 
Wojciechowski jest znaną osobą?
Z-ca Burmistrza T. Kupczak poinformował, że jest to zupełnie nieznana osoba.
Przewodnicząca Rady zaproponowała aby powrócić do pisma Wojewody, w którym wskazuje 
Pana Wojciechowskiego do reprezentowania w Radzie Społecznej SP ZOZ. 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

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

Ad.  4.  Przewodnicząca  Rady Miejskiej  Anna  Rosa  stwierdziła,  że  porządek obrad  został 
wyczerpany i o godzinie 8:41 zamknęła XLIX Sesję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
 
        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

       Jolanta Janeczko                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

         podinspektor                                                                    Anna Rosa
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