
Protokół nr LII/06
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytej w dniach 13 i 25 września 2006 r. w sali konferencyjnej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

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

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  przypomniała,  że  porządek  obrad  sesji  przedstawia  się 
następująco:

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

1) w sprawie  emisji obligacji komunalnych.
4. Zamknięcie obrad.

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

W związku, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza, który stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu - Przewodniczącą Rady zwróciła się do Burmistrza o wyrażenie zgody 
na wprowadzenie do porządku obrad punktu o treści: „Wnioski i informacje radnych”. 
Burmistrz E. Szczerbień wyraził zgodę.
Następnie  Przewodnicząca  Rady  zgłosiła  wniosek  o  wprowadzenie  zmiany  w  porządku 
posiedzenia poprzez dopisanie pkt 3 „Wnioski i informacje radnych”.
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” dokonaniem zmiany – 15, „przeciw” – 
0, „wstrzymujących się” – 0.

Dalej Przewodnicząca Rady odczytała porządek posiedzenia po wniesionej zmianie:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Wnioski i informacje radnych.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały:

1) w sprawie  emisji obligacji komunalnych.
5. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” porządkiem posiedzenia – 15, „przeciw” 
– 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 3. Wnioski i informacje radnych.



1) Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynęła skarga od Najwyższej Izby Kontroli 
skierowana  przez  mieszkańca  Nowogrodźca  Pana  Stanisława  Antoniszyna  i  poprosiła 
Wiceprzewodniczącego o odczytanie skargi.

Po wysłuchaniu Rada przyjęła skargę i przekazała Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia.
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” przyjęciem i przekazaniem skargi – 12, 
„przeciw” – 1, „wstrzymujących się” – 2.

2) Przewodnicząca  Rady  poinformowała,  że  wpłynęła  skarga  z  Dolnośląskiego  Urzędu 
Wojewódzkiego Wydział Rozwoju Regionalnego skierowana przez mieszkankę Milikowa 
Panią Jadwigę Rybicką i porosiła Wiceprzewodniczącego o odczytanie skargi.

Wyjaśnień dokonał Radca Prawny K. Szczepanik. Poinformował, że przekazana skarga jest o 
treści: „...przekazuję skargę dotyczącą działalności Burmistrza Miasta i Gminy Nowogrodziec 
oraz  gminnej  jednostki  budżetowej”  i  interpretując  ją  należy  uznać,  że  jest  to  skarga 
ewentualnie  na  działalność  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  a  nie  na 
Burmistrza. Ze względu na treść skargi należy uznać, że jest to skarga na działanie jednostki 
organizacyjnej podległej Burmistrzowi, a tym samym przekazać Burmistrzowi jako organowi 
właściwemu do rozpatrzenia skargi na ZGKiM.

Radna M. Wojciechowska uważa, że odpowiedź powinna być od Dyrektora ZGKiM – co jest 
powodem wzrostu opłat, bo Rada nie wie dlaczego wzrósł czynsz.

Radna G. Szpila jako Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej poinformowała, że jeżeli Rada 
skieruje  skargę do Komisji  Rewizyjnej  to  i  tak Komisja  skieruje  skargę  do Burmistrza o 
udzielenie odpowiedzi przez kierownika jednostki podległej Burmistrzowi.

W związku  z  wyjaśnieniami  Radcy  Prawnego,  Przewodnicząca  Rady  zgłosiła  wniosek o 
przekazanie skargi do Burmistrza celem rozpatrzenia i poinformowania Rady. 

W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  15  radnych,  „za”  wnioskiem  –  10,  „przeciw”  –  0, 
„wstrzymujących się” – 5.

3) Przewodnicząca  Rady  poinformowała  o  wezwaniach  jakie  otrzymują  radni  na 
przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie przetargu na budowę sali gimnastycznej 
w Nowogrodźcu.

Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy jest to wiadome Burmistrzowi?
Burmistrz E. Szczerbień odpowiedział, że nic na ten temat nie wie. 

Ad. 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały:

4/1
w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

Radny M. Zamorski stwierdził, że w dalszym ciągu nie ma Skarbnika i zadał pytanie, czy 
nadal jest na urlopie?
Burmistrz  E.  Szczerbień  odpowiedział,  że  przebywa  na  urlopie.  Dodał,  że  były  próby 
skontaktowania się z nią, ale była nieosiągalna.
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Dalej radny M. Zamorski zadał pytanie, kto obecnie zastępuje Skarbnika, czy ta osoba nie 
mogła wziąć udziału?
Burmistrz  E.  Szczerbień  odpowiedział,  że  mogła  ale  sprawy  związane  z  dodatkowymi 
informacjami są zawarte w przygotowanych dokumentach.

Następnie radny M. Zamorski poinformował, że nie minęło kilka dni od ostatniej sesji gdzie 
została  ta  uchwała  odrzucona  i  jest  powtórzona  na  dzisiejszą  sesję.  Zadaje  pytanie  do 
Burmistrza jako wnioskodawcy dzisiejszej  sesji,  co się zmieniło od ostatniej  sesji  bo jest 
wiadomo, że komisje żadne się nie odbywały, czy doszły nowe fakty?
Głos zabrał Z-ca Burmistrza T. Kupczak informując, że jeszcze raz podjęli próbę poproszenia 
Rady o wyrażenie zgody na emisję obligacji komunalnych z tego względu, że najważniejsza 
inwestycja jaka został rozpoczęta czyli wodociągi w czterech wsiach jest zagrożona. Przede 
wszystkim  dlatego,  że  płatności,  które  są  przewidziane  w  budżecie  są  z  obligacji.  Całe 
przedsięwzięcie  (budowa  wodociągów),  które  jest  zaplanowane  oraz  zostały  podpisane 
umowy z  Wojewodą w wyniku  których  gmina  otrzymała  3.500.000 zł  dotacji.  Na  dzień 
dzisiejszy całe przedsięwzięcie po przetargu wynosi 6.427.900 zł i dlatego brakuje 2.900.000 
zł  aby  realizować  tą  inwestycję.  Inwestycja  jest  wykonywana  w  systemie  „zaprojektuj  – 
wybuduj” i w związku z tym prace projektowe i wszystkie uzgodnienia idą w szybkim tempie 
ponieważ chcemy aby zgodnie z przedstawionym harmonogramem Wojewodzie i temu, który 
będzie przekazywał środki z UE aby były wykorzystane zgodnie z tym wszystkim co było 
zaplanowane w umowach. Na dzień dzisiejszy nie ma innego rozwiązania, wzięcie kredytu 
2.900.000 zł powoduje przesunięcie terminów do grudnia. Dzisiaj są już płatności, płatności 
dotyczące  projektów,  należy  również  zapłacić  za  badania  geologiczne  oraz  inspektorowi 
nadzoru.  Wszystkie  faktury  są  konsekwencją  podjętych  decyzji  i  mają  pokrycie  w 
zaproponowanych obligacjach komunalnych. Apeluje o podejście z punktu  widzenia dobra 
gminy. Ponadto jest druga inwestycja, na którą gmina otrzymała środki z UE, czyli remont 
świetlicy w Wykrotach gdzie na początku trzeba swoje pieniądze wyłożyć.  
Jeżeli  nie  będzie  środków  finansowych  gmina  wpada  w  poważne  tarapaty  finansowe  i 
konsekwencje będzie ponosiła nie tylko ta Rada, ale następna ponieważ to trzeba realizować 
dla dobra czterech wsi. 

W  tym  momencie  Przewodnicząca  Rady  ogłosiła  przerwę  ponieważ  obecny  na  sesji 
mieszkaniec zakłócił porządek obrad.

Po przerwie Przewodnicząca Rady przypomniała, że goście zaproszeni, mieszkańcy przybyli 
na obrady i sołtysi są tylko słuchaczami. Jeżeli ktokolwiek chciałby zabrać głos to prosi aby 
kontaktować się ze swoimi radnymi i  aby przekazywanie informacji  następowało poprzez 
radnych. 

Uzupełnienia do przedłożonej informacji Z-cy Burmistrza dokonał Burmistrz E. Szczerbień. 
Bardzo ważnym tematem jest kontynuacja budowy sali gimnastycznej w Nowogrodźcu. W 
dniu wczorajszym był w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim oraz Marszałkowskim i jest 
potwierdzenie  na  kwotę  955.000 zł.  W dalszym ciągu  czekamy na  informację  dotyczącą 
INTERREGu ponieważ  są  planowane  przesunięcia.  Myśli,  że  uda  się  również  z  tej  puli 
uzyskać środki do realizacji zadania. W tej chwili zadanie jest w trakcie realizacji i dobrze 
byłoby je kontynuować bo jest ważną rzeczą aby inwestycja trwała jak najkrócej bo wtedy 
jest najtańsza. 
Następnie złożył informację dotyczącą umorzeń podatkowych. W związku z sytuacją jaka 
zaistniała związaną z pogodą czyli suszą, a następnie podmoknięciem zbóż, w chwili obecnej 
jest prawie 100% złożonych podań na umorzenie III i IV raty. Oczywiście III ratę można 
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umorzyć  i  po  obliczeniach  dwóch  rat  jest  to  kwota  ok.  310.000 zł.  Jeżeli  nastąpią  takie 
umorzenia również należy znaleźć środki na pokrycie utraty części dochodów. Było wiele 
obietnic  złożonych, nawet na dożynkach diecezjalnych.  Mówi się  dużo na ten temat,  że 
rolnicy otrzymają środki finansowe natomiast tego nie widać. W niedługim czasie powinno 
nastąpić  wypłacanie  poprzez  Miejsko  Gminny  Ośrodek  Społeczny  w  Nowogrodźcu,  a  to 
również  wiąże  się  z  potrzebą  pewnych  środków  gminy  aby  rozpocząć  całe  działania. 
Umorzeń  należy  dokonać  z  tego  względu,  że  sytuacja  jest  bardzo  trudna  i  straty  były 
ogromne. W ostatnim czasie wpłynęło pismo Wicewojewody skierowane do Wicepremiera i 
Ministra  Rolnictwa  A.  Leppera  dotyczące  podjęcia  jak  najszybszych  kroków  w  celu 
zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie tych wszystkich spraw. 
Pewne zadania,  które  już były do wypłaty i  które rozpoczęły się  zanim wzięto kredyt na 
budowę sali poszły z bieżących wydatków. Również bardzo wiele działań z tych, które są 
prowadzone w zakresie wodociągowania muszą być na bieżąco pokrywane. To powoduje, że 
są trudności związane z płynnym finansowaniem wszystkich zobowiązań i dlatego prosi o 
podjęcie pozytywnej decyzji i umożliwienie realizacji tych zadań, które są w budżecie.
Problemów jest bardzo wiele, terminy są bardzo napięte i nie można się w ogóle spóźnić, na 
każde  jedno  wahnięcie  musi  być  robiony  aneks  co  utrudnia  właściwe  stymulowanie  tym 
procesem i prowadzenie inwestycji. 
Ponadto według nowych przepisów weszły bardzo ostre rygory dotyczące oddziaływania na 
środowisko i w wielu przypadkach trzeba wykonywać raport, a to powoduje, że procedury 
bardzo mocno się wydłużają i nie można pewnych rzeczy skrócić.  To wszystko powoduje, że 
sytuacja jest trudna jeśli chodzi o właściwe poprowadzenie inwestycji, a zwłaszcza tych na 
które są już przeznaczone środki i podpisane umowy. Stąd ponawia prośbę aby podejść do 
tego w sposób taki, który umożliwiałby realizację przedsięwzięć. 

Przewodnicząca  Rady  zwróciła  się  z  zapytaniem,  do  kiedy  zostały  przesunięte  terminy 
finansowania na wykonanie wodociągów. Przypomniała, że na ostatniej sesji sugestią Rady 
było wzięcie kredytu i oczekiwaniem był projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na 
inwestycje wodociągowe. Tak się nie stało, minął tydzień i jest ta sama uchwała. 
Z-ca  Burmistrza  T.  Kupczak  poinformował,  że  pierwszą  umowę  do  30  grudnia  2006  r. 
przedłużono do marca 2007 r. Przedłużona została na wniosek wykonawcy, który wnioskował 
o  przedłużenie w związku z  projektami i  innymi procedurami.  To uzasadnienie  znalazło 
uznanie u Wojewody i przedłużono termin do marca 2007 r. 
W  uzupełnieniu  Burmistrz  E.  Szczerbień  dodał,  że  przeprowadził  rozmowy  z 
przedstawicielem Banku Zachodniego z Wrocławia w sprawie złożenia ofert  aby ich było 
więcej, a nie tylko jednego banku. Myśli, że wszystkie procedury pójdą szybko i jednocześnie 
pozwolą na wyłonienie firmy do emisji obligacji. 

Przewodnicząca Rady nadmieniła, że jest to bardzo duża kwota, a emisja następuje z wolnej 
ręki.  Oferenci  przysyłają  oferty,  Burmistrz  rozpatruje  i  wybiera.  Natomiast  przy  kredycie 
należy przeprowadzić przetarg. 

Z-ca  Burmistrza  T.  Kupczak  poinformował,  że  jest  to  normalny  instrument  finansowy. 
Korzystamy  z  doświadczeń  gmin,  które  cokolwiek  robią  i  chcą  poprzez  inwestycje 
komunalne  ożywić  daną  miejscowość.  Duże  miasta  jak  Leszno,  Gorzów,  Lubań  wzięło 
obligacje na oczyszczalnie ścieków. 

Radca Prawny K. Szczepanik odczytał treść art. 82, 84 ustawy o finansach publicznych oraz 
art. 41 ustawy o obligacjach, które w sposób skondensowany określają to o czym Rada ma 
zadecydować.
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Następnie poinformował, że jeżeli są zachowane procedury, których mechanizm jest zawarty 
w odczytanych artykułach, łącznie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i uchwałą Rady 
w  sprawie  wysokości  kwoty,  której  nie  można  przekroczyć  w  roku  budżetowym  oraz 
świadomość  tego,  że  każda  kwota  przeznaczona  z  tego  pozyskania  środków  jakimi  są 
obligacje  musi  być zapisana  w uchwale budżetowej  to  wniosek jest  tylko jeden – środki 
pozyskane z obligacji mogą być przeznaczone tylko na cele, które są wskazane w warunkach 
emisji.. 

Radny M. Zamorski nawiązał do wypowiedzi Radcy Prawnego. W związku z wątpliwościami 
związanymi z § 7 projektu uchwały uważa, że tym zapisem Rada upoważnia Burmistrza do 
wszystkiego:  do  zawarcia  umowy,  do  dokonywania  wszelkich  czynności  związanych  z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji, a Rada jedynie ma wyrazić zgodę na 4.500.000 
zł. Natomiast na co one zostaną przeznaczone, tego nie wie nikt. 
Radca Prawny K. Szczepanik w odpowiedzi odczytał § 7 projektu uchwały i poinformował, 
że ten zapis jedynie upoważnia Burmistrza do wykonania wszystkich czynności technicznych 
związanych z wyłonieniem podmiotu, który będzie przygotowywał całą procedurę. Natomiast 
§ 7 nic nie mówi o tym, na co Burmistrz może przeznaczyć środki, zaś warunki obligacji będą 
określały na jakie cele mają być przeznaczone środki. 

Radny M. Zamorski zadał pytanie, kiedy Rada dowie się na co zostały przeznaczone środki? 
Radca Prawny K. Szczepanik odpowiedział, że może to być określone w warunkach obligacji 
powołując się na art. 5 ustawy o obligacjach.
Nadal  radny  M.  Zamorski  prosi  o  odpowiedź,  kiedy  Rada  będzie  miała  możliwość 
zadecydowania? Również zwrócił uwagę, że jest na to zły czas, bo za niecałe dwa miesiące 
przychodzi nowa Rada, nowy Burmistrz i być może następna Rada będzie decydowała o tym. 
Gdyby był jeszcze rok kadencji to zgodziłby się na to. 

Radna M. Braszko nawiązała do ostatniej sesji, na której był obecny przedstawiciel banku. Z 
przekazanej  informacji  wynikało,  że  emisja  obligacji  daje  emitentowi  możliwość 
elastycznego podejścia do potrzeb finansowych, możliwa jest wielość celów oraz samodzielne 
decydowanie  o  podziale  środków  na  poszczególne  inwestycje.  Ponadto  odnośnie 
planowanych umorzeń,  o  których  Burmistrz  wspomniał,  czy  musimy wszystkim umarzać 
podatki? Poza tym, jaki procent stanowić będą umorzenia? 
Burmistrz E. Szczerbień poinformował, że płacą podatki ci, którzy mają do hektara i nie są 
rolnikami.  Wszyscy  dowiedzieli  się,  że  gminy  będą  umarzać  III  i  IV ratę  i  każdy pisze 
podanie bo ma takie prawo. Ponadto komisje pokazały, że rzeczywiście ten problem istnieje, 
a tylko były u tych gospodarzy, którzy wyrazili  chęć pozyskania kredytów preferencyjnych. 
Natomiast nie chodziły do tych ludzi, którzy mieli również suszę, a złożyli tylko i wyłącznie 
podanie o umorzenie podatku. Są to dwie kwestie, jest pomoc gwarantowana przez państwo i 
banki oraz pomoc, która jest w gestii gminy. 

Przewodnicząca Rady A. Rosa zadała pytanie, czy od osób prawnych następują umorzenia?
Burmistrz E. Szczerbień odpowiedział, że każde umorzenie powyżej 100 zł jest publikowane. 

Radny P. Bober zadał pytanie, czy są kosztorysy na wykonanie wodociągów?
Z-ca  Burmistrza  T.  Kupczak  odpowiedział,  że  na  sesji  w  kwietniu  wyrażono  zgodę  na 
realizacje tej inwestycji i powiedziano, że koszt inwestycji wzrasta o 850.000 zł. 
Dalej radny P. Bober zwrócił uwagę, że Rada w ciemno wyraziła zgodę, bo na papierze tego 
nie widziała i dlatego prosi o kosztorys. 
Z-ca Burmistrza T. Kupczak odpowiedział, że po przetargu wyszła ta kwota i nie ma innej. 

5



Przewodnicząca Rady A. Rosa zwróciła uwagę, że to nie było po przetargu tylko w trakcie 
trwania przetargu.
Z-ca Burmistrza T. Kupczak zgodził się z uwagą Przewodniczącej Rady.
Radny P. Bober podejrzewa, że projekt został poszerzony.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że nie ma projektu bo jest to w systemie „zaprojektuj i 
wybuduj”. 

Burmistrz E. Szczerbień zaproponował, aby odnieść się do tych zadań, które wykonujemy. 
Pierwszy raz udało się uzyskać środki z tej puli „zaprojektuj i wybuduj”. Wcześniej nie było 
projektu  i  aby  wystartować  o  środki  unijne  należało  zadecydować.  Gmina  otrzymała 
dofinansowanie  na  taką  formę  i  w  tej  chwili  są  kończone  projekty  i  będzie  robione 
wykonawstwo.  Wykonanie projektu nie  spowoduje zwiększenia nakładów, nakłady są już 
określone. 

Radca Prawny K. Szczepanik nawiązał do wypowiedzi radnego M. Zamorskiego. Cel emisji 
obligacji jest określony w § 2. 

Radna  H.  Pilna  opowiedziała  się  za  radnymi,  którzy  twierdzą,  że  będzie  to  podrzucenie 
kukułczego jaja dla przyszłej kadencji. Uważa, że podjęcie obligacji dzisiaj powoduje, że od 
2007 do 2012 roku nowa Rada i połowa jeszcze następnej Rady będą spłacać odsetki. Jeżeli 
chodzi o spłatę obligacji to następna Rada w końcówce swojej działalności będzie musiała 
dokonać cudów jeżeli nie będzie przychodów na pokrycie poprzez przesunięcia z różnych 
działów i  rozdziałów aby wydać  1.000.000 zł  w 2010 roku.  Następna  Rada w 2011 r.  - 
1.500.000  zł  i  2012  –  2.000.000  zł.  Obawy  budzi  prognoza  przychodów  wykazana  w 
załączniku do uchwały. Jeżeli popatrzymy na prognozy dotyczące wcześniejszych inwestycji, 
pod które były robione prognozy przychodów i wydatków, były one dużo mniejsze. Jeżeli 
chodzi  o  wodociągi  to  przychody są  bardzo wysokie,  sięgają  nawet  2.400.000 zł  rocznie 
więcej.  W  którymś  momencie  zadała  pytanie,  z  czego  mają  wzrosnąć  przychody,  ale 
odpowiedzi  się  nie  doczekała.  Również  zwraca  uwagę,  że  w  przyszłych  latach  będą 
zmniejszane  subwencje  (o  tym też  było  mówione  na  poprzedniej  sesji  i  dzisiaj  chce  też 
przypomnieć). Zadaje pytanie, czy budżet gminy na następną kadencję i jeszcze na następną 
będzie tak piękny, że stać będzie spłacać odsetki,  a w końcowej fazie obligacje? Ponadto 
zdajemy  sobie  sprawę  (publikują  to  gazety),  że  do  roku  2010  muszą  być  wszystkie 
miejscowości skanalizowane i tutaj też trzeba będzie pieniędzy, a w budżecie ich nie będzie. 
Więc  skąd  takie  wysokie  dochody? Jeżeli  są  to  dochody realne,  to  chciałaby wiedzieć  z 
jakiego tytułu? Może zamiast zaciągania długu pomyśleć o oszczędnościach? 

Burmistrz  E.  Szczerbień odpowiedział,  że  gmina (jak każda inna)  prognozuje możliwości 
rozwojowe  gminy  i  dochody  w  przyszłości.  Na  ostatniej  sesji  mówił,  że  uchwała,  która 
obowiązuje  dotycząca  zwolnień  podatkowych  w  Specjalnej  Strefie  Ekonomicznej  będzie 
obowiązywała tylko do końca 2006 roku. Wobec tego należy przygotować nową uchwałę, 
która musi być zatwierdzona przez komisję Unii Europejskiej i Urząd Kontroli Konsumentów 
i Konkurencji. I to jest jedna z podstaw tego, że na pewno nastąpią zwiększenia w dochodach 
jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości. Ponadto na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w części pod obsługę jest oferent, który wyraża chęć zakupienia 10 ha i postawienia centrum 
McDonalda i Pizza Hat. Jest konkretna oferta i podatki są natychmiastowe bo nie ma żadnych 
zwolnień ani ulg. Oprócz tego, w związku z obsługą obszaru przemysłowego, który jest w tej 
chwili na prawie 100 ha będą potrzebne również firmy z branży transportowej i innej, które 
muszą posadowić się na terenie gminy. Czyli jest to kolejna realna szansa na zwiększenie 
dochodów  gminy.  Poza  tym  osoby,  które  są  związane  z  funkcjonowaniem  strefy  będą 
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poszukiwały mieszkań. I to jest przesłanka do tego, aby planować dochody na odpowiednim 
poziomie związanym z realnym rozwojem gospodarczym, bo dzisiaj 8 zakładów w Strefie to 
jest już realne. Dodał, że w najbliższą niedzielę odbędzie się spotkanie 35 przedstawicieli 
związanych z rozwojem gospodarczym pogranicza polsko-czesko-niemieckiego gdzie będzie 
w tym dniu w firmie BDN pokaz terenu Nowogrodźca jako przykład dla tej części Europy jak 
powstają obszary przemysłowe i to też są fakty. 

Radna G. Szpila zadała pytanie, czy wszystkie faktury zostały zapłacone wykonawcy robót za 
salę gimnastyczną? 
Burmistrz  E.  Szczerbień  odpowiedział,  że  tak.  Więcej  wykonawca  nie  robi  bo  nie  ma 
środków. Również poinformował, że bardzo ważną rzeczą jest przygotowanie przedszkola. W 
tej chwili potrzeba ok. 450.000 zł aby przygotować obiekt po szkole na porządne przedszkole. 
Są przygotowane wszystkie dokumenty dotyczące sprzedaży obecnego obiektu oraz zlecona 
została wycena.

Przewodnicząca  Rady  A.  Rosa  poruszyła  problem  dzieci.  Czy  nie  za  szybko  Dyrektor 
Tomaszewski zadecydował o przeniesieniu dzieci? Nie wszystkie dzieci zostały przyjęte do 
przedszkola  i  część  dzieci  czeka.  Może  warto  było  jeszcze  ten  rok  szkolny  zaczekać  i 
dołączyć tylko zerówki do budynku przy Asnyka. 
Burmistrz E. Szczerbień odpowiedział,  że koszty utrzymania obiektu, a koszty utworzenia 
dodatkowego oddziału są różne. 

Radny M. Zamorski stwierdził, że im więcej się mówi tym więcej jest dziur do załatania – 
przedszkole, świetlica w Wykrotach, sala gimnastyczna oraz sprawy umorzeń podatku. Rada 
w dalszym ciągu nie wie na co ma przeznaczyć środki z obligacji. Ma tylko w tej chwili kota 
w worku i ma go kupić, nic więcej. 
Burmistrz  E.  Szczerbień  odpowiedział,  że  ten  kot  w  worku  to  są  właśnie  wodociągi  w 
czterech miejscowościach, kontynuacja sali gimnastycznej, przeniesienie przedszkola, to są 
zadania w gminie poza kadencyjne. Nie ma znaczenia kto będzie burmistrzem i jaka będzie 
rada – zadania są wykonywane i kolejne zadania mogą być w dalszym ciągu kontynuowane i 
wykonywane. Kolejna Rada będzie miała problem związany z kanalizacją na 100.000.000 zł i 
też będzie musiała taką decyzje podjąć, a spłata to nie będzie dotyczyła tylko lata 2007 – 2010 
tylko jeszcze kolejnych parę lat. 

Radny  Zb.  Skwarek  poinformował,  że  w  uchwale  budżetowej  zostały  przyjęte  zadania 
inwestycyjne do dokonania w roku bieżącym. Dzisiaj rozmawia się również o dodatkowych 
rzeczach. Uważa, że należałoby się skupić nad tym, co jest zapisane w budżecie. Ponadto 
zapis § 2  projektu uchwały jest zbyt ogólny i dlatego nie może być przyjęty, natomiast tylko 
w  jednym przypadku  może  być  do  przyjęcia  -  poprzez  konkretne  wskazania  na  zadania 
inwestycyjne, które są w budżecie gminy na 2006 rok. 

(radny L. Gałka za zgodą Przewodniczącej Rady opuścił obrady – godz. 16:40).

Z-ca  Burmistrza  T.  Kupczak  zaproponował  sprecyzować  zapis  §  2  uchwały:  budowa 
wodociągu w Kierżnie z powiązaniem w Czernej, budowa wodociągu Milików – Gościszów, 
budowa sali  sportowej  przy gimnazjum w Nowogrodźcu,  remont  świetlicy w Wykrotach, 
budowa wodociągu w Gierałtowie,  rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej  w Gminie 
Nowgordziec  z budową oczyszczalni ścieków. To są zadania, które są przyjęte w budżecie i 
taką  proponuje  zmianę.  Czyli  §  2  otrzymałby  zapis:  „Emisja  obligacji  ma  na  celu 
sfinansowanie  wydatków  majątkowych  miasta  i  gminy  Nowogrodziec  związanych  z 
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następującymi  inwestycjami:  budowa  wodociągu  w  Kierżnie  z  powiązaniem  w  Czernej, 
budowa  wodociągu  Milików  –  Gościszów,  remont  świetlicy  w  Wykrotach,  budowa 
wodociągu  w  Gierałtowie,  budowa  sali  sportowej  przy  gimnazjum  w  Nowogrodźcu, 
rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec  z budową oczyszczalni 
ścieków”. 

Przewodnicząca  Rady  A.  Rosa  nie  zgadza  się  z  wymienioną  inwestycją  budowa  sali 
gimnastycznej w Nowogrodźcu ponieważ kwota zaplanowana w budżecie fizycznie została 
wydana, został zaciągnięty kredyt w wysokości 2.000.000 zł. Proponuje zaczekać na środki z 
zewnątrz albowiem sala jest zadaszona, zabezpieczona i nie będzie niszczała. 
Z-ca Burmistrza T. Kupczak zgodził się z propozycją Przewodniczącej, tok rozumowania jest 
po części słuszny ale tylko ze względu na dzieci.
Przewodnicząca Rady A. Rosa przerywając wypowiedź Z-cy Burmistrza poinformowała, że 
w takich warunkach ćwiczą już długo i na pewno jeszcze sobie poradzą.
Z-ca Burmistrza T. Kupczak odpowiedział, że nie ma takich sytuacji aby sobie nie poradzić 
ale  istnieje  możliwość  szybkiego  uruchomienia  sali  dla  dzieci,  które  będą  mogli  zimą 
uczestniczyć  w  zajęciach.  W  grudniu  można  dzieciom  dać  w  prezencie  znakomitą  salę 
sportową.  Co  roku  martwimy  się  o  salę  po  czerwonym  kościele  bo  jest  problem  z 
ogrzewaniem, na które wydaje się ogromne pieniądze z budżetu. 

Przewodnicząca Rady A. Rosa proponuje wstrzymać się z inwestowaniem sali w związku z 
przesłuchaniami  w sprawie przetargu na salę gimnastyczną. 

Radna G. Szpila zadała pytanie, ile zostało wypłaconych pieniędzy wykonawcy robót za salę 
gimnastyczną  oraz ile zapłacono do tej pory za wodociągi?
Z-ca Burmistrza T. Kupczak odpowiedział, że mogą przygotować taką informację.

Radny M.  Zamorski  nawiązał  do  wypowiedzi  Z-cy  Burmistrza.  Sala  przy  ul.  Lubańskiej 
stwarza więcej problemów i trzeba budować nową bo jest za drogo, ale co wtedy gdy będzie 
już nowa sala - zburzymy, zamkniemy, sprzedamy? Prezent może fajny dla dzieci, ale w tej 
chwili kosztuje 2 mln, może będzie kosztował 3- 4 mln. I zadaje pytanie, dlaczego takich 
prezentów nie robimy dzieciom ze wsi? Obiecane były sale w Wykrotach, w Gościszowie i 
cisza.  Również  prosi  o  podanie  co  jest  zapisane  w umowie  zawartej  pomiędzy  gminą  a 
wykonawcą  Panem  Zarembeckim?  Uważa,  że  jest  coś  nie  tak  skoro  sprawa  jest  w 
Prokuraturze, gdzie są przesłuchania radnych, Panowie Burmistrzowie nic nie wiedzą i Rada 
również nic nie wie. 
Burmistrz E. Szczerbień odpowiedział, że najprawdopodobniej zostały złożone doniesienia do 
Policji Wojewódzkiej i dlatego stąd to się wzięło. Nieprawdą jest, że nic się nie robiło na wsi, 
bo  pierwsza  sala  jaka  powstała  to  w  Nowej  Wsi  (38/18),  następna  sala  to  powstała  w 
Godzieszowie  (nie  jest  duża  ale  spełnia  wymogi  gdzie  odbywają  się  zajęcia  kultury 
fizycznej). Trzecia sala to w Czernej czyli na wsiach są trzy sale zbudowane, a w mieście nie 
ma żadnej. 
Radny M. Zamorski zadał pytanie, sala z kościoła to nie jest sala?
Burmistrz E. Szczerbień odpowiedział, że jest to adaptacja obiektu, który został adoptowany 
bo  nie  wiadomo co  z  nim zrobić.  Po  wprowadzeniu  do  użytku  nowego  obiektu  sala  po 
czerwonym kościele stanie się obiektem powszechnie dostępnym dla mieszkańców. 

Radna G. Szpila stwierdziła, że nie trafia się w inwestycje. Wybudowano w Godzieszowie 
gdzie  nie  ma  dzieci,  wybudowano  w  Czernej  gdzie  jest  niedużo  dzieci,  a  na  pewno  w 
Gościszowie i Wykrotach jest dużo dzieci i te dzieci nie mają sali gimnastycznej.
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Radny Zb. Skwarek poinformował, że obecnie w Nowogrodźcu jest połowa uczniów gminy. 
Zajęcia prowadzone są na placu 20/20, obecna sala zastępcza połowicznie tylko rozwiązuje 
problem bo dzieci  wchodzą  1  –  2  razy  na  trzy  tygodnie,  gdzie  są  cztery  godziny  lekcji 
wychowania fizycznego tygodniowo. Nie mają ani boisk, ani sali i muszą sobie radzić (radzą 
sobie już przez 4 lata). Nie zgadza się z wypowiedzią radnego M. Zamorskiego, że na wsiach 
nie zostało zrobione bo bardzo ładna jest sala w Nowej Wsi, bardzo ładna i nowoczesna w 
Czernej. 

Radny M.  Zamorski  zaznaczył,  że  nie  uzyskał  odpowiedzi  na  pytanie  jakie  są  zapisy  w 
umowie z P. Zarembeckim – terminy, płatności, ewentualne odsetki za niedotrzymanie przez 
gminę terminów. 
Burmistrz E.  Szczerbień odpowiedział,  że nie pamięta w tej  chwili  umowy bo umów jest 
podpisywanych bardzo wiele. Termin pierwszy jest podany koniec września, będą musiały 
nastąpić aneksy do umów w związku z tym, że jest odpowiedź od Totalizatora dotycząca 
środków. Stąd płatności idą tylko w takim zakresie jakim jesteśmy w stanie wykonać. 

W tym momencie Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach.

Po  przewie  radna  M.  Wojciechowska  zgłosiła  wniosek  o  rozszerzenie  zapisu  §  2  o 
następujące zadania:  „a)  budowa wodociągu w Kierżnie  z  powiązaniem Czernej,  budowa 
wodociągu  w Milikowie  i  Gościszowie,  budowa wpodociągu w Gierałtowie,  rozwiązanie 
gospodarki wodno-ściekowej  z budową oczyszczalni ścieków;  b) budowa sali sportowej, 
remont świetlicy w Wykrotach, adaptacja budynku na przedszkole”.

Przewodnicząca  Rady  A.  Rosa  zwróciła  się  z  zapytaniem  do  Radcy  Prawnego,  czy  jest 
możliwość w projekcie uchwały dopisania kwot związanych z wkładem własnym?
Odpowiedź nie padła. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnej M. Wojciechowskiej z propozycją 
ogłoszenia dłuższej przerwy w obradach celem spotkania się ze Skarbnikiem i wznowienia 
sesji po przerwie. 
Wobec powyższego radna M. Wojciechowska wycofała swój wniosek. Ponadto podkreśliła 
aby nie używać określenia, że ktoś komuś jakieś jajo kukułcze podrzuca. Obejmując kadencję 
też były zadania inwestycyjne, które uchwaliła poprzednia Rada i były one kontynuowane. 

Przewodnicząca Rady A. Rosa odpowiedziała, że jeżeli będą konkretne zapisy to nikt nie 
będzie mówił o kukułczym jaju. 
Dalej zgłosiła wniosek o zobowiązanie Burmistrza do wypracowania konkretnych zapisów 
związanych  z  zadaniami,  na  które  podpisane  są  umowy  z  funduszem  strukturalnym  z 
zapisaniem kwot. 

(radny Zb. Mitera za zgodą Przewodniczącej Rady opuścił obrady – godz. 17:15).

O godz. 17:30 Przewodnicząca Rady A. Rosa ogłosiła przerwę w obradach do 25 września 
2006 r. do godz. 16:00.

II część obrad – 25 września 2006 r. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

O godz. 16:05  Przewodnicząca Rady wznowiła obrady po przerwie. 
Następnie zwróciła się z zapytaniem odnośnie pozwoleń na budowę wodociągów. W dniu 
dzisiejszym Z-ca Burmistrza T. Kupczak obecny na posiedzeniu Komisji ds. Wspierania i 
upowszechniania  Idei  Samorządowej  nie  był  pewny  czy  zostały  złożone  dodatkowe 
dokumenty celem uzyskania pozwolenia na budowę wodociągu w Kierżnie. Dlatego pyta, czy 
pozwolenie zostało uzupełnione i czy już jest pozwolenie. Jak również prosi o informacje o 
pozwoleniu na budowę wodociągu Milików – Gościszów.

Burmistrz E. Szczerbień odpowiedział, że wszystkie dokumenty zostały złożone. Jeżeli przed 
wydaniem pozwolenia na budowę, o które ubiega się firma przygotowująca projekt wystąpią 
braki to są uzupełniane. W dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie w Urzędzie wszystkich 
stron dotyczących budowy wodociągu. Nie widzi przeszkód aby te pozwolenia w najbliższym 
czasie ujrzały światło dzienne i aby można było rozpocząć inwestycje. 

Dalej  Przewodnicząca  Rady  poinformowała,  że  z  informacji  uzyskanych  ze  Starostwa 
wynika, iż faktycznie na Kierżno zostały przesłane do Urzędu wytyczne w celu uzupełnienia, 
ale na Milików – Gościszów to pozwolenie jest ostatecznie cofnięte, czy to prawda?
Burmistrz E. Szczerbień odpowiedział, że jak może być cofnięte skoro nie zostało jeszcze 
wydane. 
Dalej Przewodnicząca Rady poinformowała, że jest procedura ubiegania się o zezwolenie na 
budowę i każdy zdaje sobie sprawę co to jest. Jeżeli wniosek jest złożony i jest nie pełny, 
Starostwo wzywa Urząd do uzupełnienia ...
Burmistrz E. Szczerbień przerywając stwierdził, że nie Urząd. Jest wyłoniony ...
W  trakcie  Przewodnicząca  Rady  twierdzi,  że  Starostwo  koresponduje  z  Urzędem  –  z 
inwestorem,  a  inwestorem  jest  gmina  i  nikt  nie  będzie  z  wyłonionym  koordynatorem 
rozmawiał. 
Burmistrz E. Szczerbień zaznaczył, że to nie jest koordynator tylko jest wykonawca zadania. 
Co  innego  jest  koordynator,  a  co  innego  jest  wykonawca  zadania.  Firma  FUNAM  i 
MELIOBUD  wygrały  przetarg  na  budowę  wodociągu  Kierżno  z  powiązaniem  Czernej, 
Milików – Gosćiszów. Jest to zadanie pt. projekt i wykonawstwo i są na etapie zatwierdzania 
pozwolenia  na  budowę czyli  został  wykonany projekt  i  firma musi  dostarczyć  wszystkie 
niezbędne dokumenty łącznie z pozwoleniem. 
Przewodnicząca  Rady  stwierdziła,  że  informacje  Burmistrza  są  sprzeczne  z  tymi  jakie 
posiada. 

Radny Zbigniew Skwarek zwrócił uwagę na projekt uchwały jaki radni otrzymali w przerwie 
sesji zmieniający zapis § 2 i uważa, że nad tym należy dyskutować. Proponuje aby poprawki 
do projektu uchwały były zgłoszone.

Z-ca Burmistrza T.  Kupczak poprosił  o  wniesienie poprawki do § 2 projektu uchwały w 
sprawie emisji obligacji komunalnych. Proponuje nowe brzmienie § 2: „Emisja obligacji ma 
na celu sfinansowanie wydatków majątkowych miasta i gminy Nowogrodziec związanych z 
inwestycjami w zakresie:  a) sfinansowaniem udziału własnego w projektach i programach 
realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 
tym:  budowa  wodociągu  w  Kierżnie  z  powiązaniem  Czernej,  budowa  wodociągu  w 
Milikowie i Gościszowie, remont świetlicy w Wykrotach, budowa wodociągu w Gierałtowie, 
rozwiązanie gospodarki ściekowej i wodnej w gminie Nowogrodziec z budową oczyszczalni 
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ścieków,  b)  realizacją  zadań  inwestycyjnych  z  zakresu  oświaty  i  kultury:  budowa  sali 
sportowej przy gimnazjum i szkole podstawowej w Nowogrodźcu.”. 
Ponadto wnosi o zmianę zapisu w § 1 zamiast: „(słownie: cztery miliony pięćset złotych)” ma 
być: „(słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych)”.

Przewodnicząca  Rady  poddała  pod  głosowanie  poprawki  przedstawione  przez  Z-cę 
Burmistrza.
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” wniesieniem poprawek – 12, „przeciw” 
– 0, „wstrzymujących się” – 3.

Radny P. Bober nawiązał do zapisu § 3 pkt 2. Uważa, że 4,5 mln zł w ciągu paru miesięcy 
będzie ciężko rozdysponować skoro Rada pracuje do 27 października. Uważa, że powinno 
być rozpisane jeszcze na 2007 rok.
Skarbnik M. Ludkiewicz odpowiedziała, że jest to emisja obligacji serii A o wartości 1 mln 
zł, a dotyczy to obligacji, które potrzebujemy na dany rok. 

Radna  M.  Wojciechowska  zadała  pytanie,  ile  potrzeba  na  dokończenie  zaplanowanych 
wydatków na 2006 rok? 
Skarbnik M. Ludkiewicz odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy jest to kwota 779 tys. zł. Są to 
zobowiązania, które należy zapłacić na Kierżno, Milików, wodociąg Gierałtów. 

Radny  Zb.  Skwarek  poprosił  o  sprecyzowanie  zapisu  §  2  lit.b).  Uważa,  że  budowa  sali 
sportowej nie jest zadaniem „kultury” i proponuje skreślenie „z zakresu oświaty i kultury”.
Z-ca Burmistrza T. Kupczak przyjął propozycję radnego. Proponuje wykreślenie wyrazów „i 
kultury”. Treść § 2 lit. b) byłaby następująca: „realizacją zadania inwestycyjnego z zakresu 
oświaty: budowa sali sportowej przy gimnazjum i szkole podstawowej w Nowogrodźcu.”

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmianę przedstawioną przez Z-cę Burmistrza.
W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” wniesieniem poprawek – 11, „przeciw” 
– 0, „wstrzymujących się” – 4.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

W głosowaniu jawnym brało udział 15 radnych, „za” podjęciem uchwały – 7, „przeciw” – 7 
„wstrzymujących się” – 1.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, ze uchwała nie została podjęta.

Ad.  5.  Przewodnicząca  Rady Miejskiej  Anna  Rosa  stwierdziła,  że  porządek obrad  został 
wyczerpany i o godzinie 16:20 zamknęła LII Sesję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
 
        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

       Jolanta Janeczko                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

         podinspektor                                                                    Anna Rosa
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