
Protokół nr LIV/06
z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

odbytej w dniu 16 października 2006 r. w sali konferencyjnej
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Rosa o godzinie 16:05 otworzyła sesję i po powitaniu 
radnych, sołtysów i gości zaproszonych oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w 
obradach uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób 
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Spóźniony radny Robert Relich (godz. przybycia 16:25).
Nieobecny radny Piotr Bober.

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 uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Nowogrodziec umowy o 
dofinansowanie  z  Funduszu  Rozwoju  Kultury  Fizycznej  przedsięwzięcia 
inwestycyjnego  pn.  „Budowa  sali  sportowej  wraz  z  rozbiórką  istniejącego 
budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Nowogrodźcu ul. Sienkiewicza 7 
(11a)”,

2) o zmianie Uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XLIX/361/06 z dnia 19 
czerwca  2006  r.  w  sprawie  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  dla  Gminy  i 
Miasta Nowogrodziec.

4. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie  zwróciła  się  z  zapytaniem,  czy  są  uwagi  do  porządku  dziennego  obrad  i 
poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza, który stanowi załącznik nr 4  
do niniejszego protokołu.

Radny M. Zamorski poprosił o wyrażenie zgody na wprowadzenie do porządku obrad w pkt 4 
„Wolne wnioski i zapytania Radnych”.
Obecny na sesji Z-ca Burmistrza T. Kupczak wyraził zgodę na wprowadzenie do porządku  w 
pkt 4 „Wolne wnioski i zapytania Radnych”.

W głosowaniu jawnym brało udział 13 radnych, „za” wprowadzeniem do porządku obrad w 
pkt 4 „Wolne wnioski i zapytania Radnych”– 11, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 2.

W głosowaniu jawnym brało udział  13  radnych,  „za”  n/w porządkiem posiedzenia –12 , 
„przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 1.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.



3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Nowogrodziec umowy o 

dofinansowanie  z  Funduszu  Rozwoju  Kultury  Fizycznej  przedsięwzięcia 
inwestycyjnego  pn.  „Budowa  sali  sportowej  wraz  z  rozbiórką  istniejącego 
budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Nowogrodźcu ul. Sienkiewicza 7 
(11a)”,

2) o zmianie Uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XLIX/361/06 z dnia 19 
czerwca  2006  r.  w  sprawie  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  dla  Gminy  i 
Miasta Nowogrodziec.

4. Wnioski i zapytania radnych. 
5. Zamknięcie obrad.

Ad. 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

3/1
Uchwała nr LIV/371/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 16 października 2006 r.

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przez  Gminę  Nowogrodziec  umowy  o 
dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. 
„Budowa  sali  sportowej  wraz  z  rozbiórką  istniejącego  budynku  sali  gimnastycznej  przy 
Gimnazjum w Nowogrodźcu ul. Sienkiewicza 7 (11a)”.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

Radna H. Pilna poprosiła Z-cę Burmistrza (ponieważ nie ma Skarbnika Gminy) o wyjaśnienie 
zapisu § 2 projektu uchwały.
Z-ca  Burmistrza  T.  Kupczak  odpowiedział,  że  wzór  uchwały  otrzymali  z  Ministerstwa  i 
poprosił Radcę Prawnego o uzupełnienie.
Radca Prawny K. Szczepanik poinformował, że jest to wymóg formalny zgodny z uchwałą 
budżetową.  Ponadto  próbował  przeforsować pogląd  następujący,  że  w  niniejszej  uchwale 
treść § 2 jest niezgodna z prawem w tym znaczeniu, że powiela zapis prawa obowiązującego, 
a mianowicie przepisów rozporządzenia ale rozmowa była krótka - Rada podejmie uchwałę 
tej  treści  albo  nie  będzie  dotacji.  Zaś  to  nie  jest  zapis,  który  skutkowałby  czymkolwiek 
negatywnym. 

Dalej radna H. Pilna stwierdziła, że projekt uchwały ściśle określa kwotę 955 tys. z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej, a Rada nie ma Dziennika Ustaw i nie może sprawdzić zapisu § 
18 ust. 3 i 5.
Radca Prawny K. Szczepanik poinformował, że jego podpis na projekcie uchwały świadczy, 
ze czytał projekt uchwały. Nie wziął cytowane rozporządzenia bo nie wiedział, że będzie o to 
pytany ale odpowiada jednoznacznie, § 2 cytuje przepisy rozporządzenia, a rozporządzenie 
dotyczy regulacji udzielanych dotacji ze środków Ministra Kultury Fizycznej. Dodał, że Rada 
nic nie ryzykuje. 

Radny M.  Zamorski  zaproponował  dopisanie  pozycji  dziennika  skoro  jest  podany  numer 
dziennika ustaw.
Radca Prawny K. Szczepanik odpowiedział, że w ostatniej wersji nie zwrócił na to uwagi ale 
uważa, że nie jest to konieczne ponieważ nie może być dwóch aktów prawnych o tym samym 
numerze. 
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Radny M. Zamorski poprosił o podanie daty otrzymania projektu od Ministerstwa.
Z-ca Burmistrza T. Kupczak nie był w stanie odpowiedzieć. 

Na obrady przybył spóźniony radny R. Relich – godz. 16:25.

Dalej  radny  M.  Zamorski  uzasadnił  swoją  prośbę  twierdząc,  że  Rada  o  kwocie  955  tys. 
wiedziała już od kilku miesięcy. Czy nie można było tego przedstawić na poprzedniej sesji?
Z-ca Burmistrza T. Kupczak odpowiedział, że nie było możliwości na ostatniej sesji. 

Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o wykreślenie w tytule uchwały zapisu „(11a)”.
W  głosowaniu  jawnym  brało  udział  14  radnych,  „za”  wnioskiem  –  14,  „przeciw”  –0, 
„wstrzymujących się” – 0.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

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

3/2
Uchwała nr LIV/372/06

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z  dnia 16 października 2006 r.

w sprawie  zmiany Uchwały  Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu nr  XLIX/361/06  z  dnia  19 
czerwca  2006  r.  w  sprawie  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  dla  Gminy  i  Miasta 
Nowogrodziec.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

Radna G.  Szpila  zadała  pytanie,  skąd  się  wzięła  kwota  4.121.000 zł  jako  przewidywany 
całkowity koszt zadania?
Z-ca Burmistrza T. Kupczak odpowiedział, że jest to suma i taką kwotę po weryfikacji podali 
do Ministerstwa Sportu. Kwota uwzględnia poprzednie działania takie jak wykonanie map, 
wykonanie projektów i dokumentacji oraz wykonanie tego zadania po przetargu.
Dalej  radna  G.  Szpila  zwróciła  uwagę,  że  projekty  i  mapy  były  robione  w  2002  roku  i 
wówczas  było  zapłacone.  Ponadto  na  ostatniej  Komisji  Kierownik  Referatu  Rozwoju 
Gospodarczego  i  Budownictwa  Jan  Chudaś  poinformował,  że  sala  będzie  kosztowała 
5.400.000 zł i też się wystąpi do Rady o zwiększenie kosztów. Zadaje pytanie, czy 1.300.000 
zł będziemy z własnych środków dokładać?
Z-ca Burmistrza T. Kupczak odpowiedział, że jest to na dzisiaj to co Skarbnik policzyła i 
przygotowała i innych kwot na dzisiaj nie ma. 
Dalej  radna  G.  Szpila  stwierdziła,  że  koszty  na  budowę  sali  w  Nowogrodźcu  tak  się 
zwiększają, że za 1.300.000 zł gmina jest w stanie wybudować salę gimnastyczną na jakieś 
wsi. 
Z-ca  Burmistrza  T.  Kupczak  powtórzył,  że  Skarbnik  policzyła,  przygotowała  i  takie 
informacje poszły do Ministerstwa Sportu, więc nie wie co Pan Chudaś powiedział. Na dzisiaj 
są takie oficjalne informacje. 

Przewodnicząca Rady potwierdziła wypowiedź Pana Chudasia i zadała pytanie, czy ogólna 
kwota 4.121.000 zł to jest kwota potrzebna do wybudowania sali, wyposażenia jej i otwarcia 
do użytku?
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Z-ca Burmistrza T. Kupczak odpowiedział, że cały czas mówimy o wybudowaniu sali. Jeżeli 
będzie  wyposażenie  to  będzie  następnym  etapem,  który  będzie  realizowany,  czyli 
wyposażenie można zrobić  na różnego rodzaju poziomie albo średnim,  albo małym, albo 
wysokim.  Są  wstępne  uzgodnienia,  które  wynikają  z  możliwości  pozyskania  dotacji  z 
Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  na  wyposażenie,  ale  dopiero  po  zakończeniu  budowy 
można  starać  się  o  dotacje.  Ponadto  Burmistrz  Szczerbień  zwrócił  się  do  wszystkich 
największych firm o zasponsorowanie wyposażenia. 

Radny  Zb.  Skwarek  poinformował,  że  orientuje  się  w  cenach  wyposażeniach  i  kwestia 
100.000 zł byłaby najbardziej optymalna, a rozmawia się o milionach natomiast miliony są na 
budowę sali. Nie wie skąd się to wzięło bo jest to niemożliwością aby takie pieniądze były 
przy  wyposażeniu.  Dodał,  że  powinniśmy  dążyć  żeby  zminimalizować  koszty  poprzez 
starania  się  o  środki  unijne.  Ponadto  przypomniał,  że  sala  sportowa  w  Nowej  wsi  nie 
kosztowała  milion  złotych,  budowa sali  gimnastycznej  w Czernej  również  nie  kosztował 
milion złotych tylko dużo więcej. 

Radny M. Zamorski zadał pytanie odnośnie zapisu: „zadanie będzie finansowane ze środków 
własnych  gminy,  kredytu  bankowego  i  dochodów  z  emisji  obligacji  gminnych  oraz 
współfinansowanie dotacją ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”  –  dlaczego 
nie ma zapisu o środkach unijnych?
Z-ca Burmistrza T. Kupczak  odpowiedział, że starania są cały czas kontynuowane. Dopóki 
nie będzie podpisanej umowy to nie można formalnie tego zapisać. 
Dalej radny M. Zamorski odniósł się do kwot wpisanych w 2006 roku jako przewidywane 
wykonanie – środki własne „2.000.000” – czy jest to kredyt, a poniżej kwota „907884” to są 
obligacje? Jak z wypowiedzi wynika to cały czas są czynione starania o środki z Interregu i 
jeżeli otrzymamy te środki to skąd weźmiemy faktury?
Z-ca  Burmistrza  T.  Kupczak   odpowiedział,  że  będą  przedstawiane  faktury  jakie  zostały 
zapłacone ze środków gminy jako koszty kwalifikowane bo w Interregu tak jest.

Radna H. Pilna zadała pytanie, czy wystarczy pieniędzy na wodociąg w Gierałtowie?
Z-ca Burmistrza T. Kupczak  odpowiedział twierdząco. 

Przewodnicząca  Rady  zwróciła  się  z  zapytaniem  do  Racy  Prawnego,  czy  jest  opinia 
Regionalnej Izby Obrachunkowej co do podjętej uchwały o obligacjach?
Radca Prawny K. Szczepanik poinformował, że fizycznie nie ma.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

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

Ad. 4. Wnioski i zapytania radnych.

Radny M. Zamorski zgłosił następujące wnioski: 
1) o częstsze kontrole przystanków autobusowych w gminie Nowogrodziec przez Straż 

Miejską,
2) o solidne przymocowanie kosza na przystanku autobusowym w Wykrotach koło 

kościoła,
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3) ponownie wnioskuje o przeniesienie tablicy informacyjnej dotyczącej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej  - za skrzyżowaniem w kierunku SSE.

Radna H. Pilna:
1) dotyczy  notatki  służbowej  w  sprawie  przeniesienia  środków  ujętych  w  budżecie 

gminy w 2006 r. przeznaczonych na oświetlenie ul. Chrobrego i Kaolinowej na inne 
cele  –  nie  wyraża  zgody  na  powyższą  propozycję  i  wnioskuje  o  wykonanie 
oświetlenia ul. Chrobrego i Kaolinowej;

2) wnioskuje  o  naprawę  załamanego  chodnika  przy  ul.  Lubańskiej  (na  rogu  koło 
przystanku autobusowego);

3) w związku z  otwarciem dyskoteki  wnioskuje o  kontrole  Straży Miejskiej  i  Policji 
ponieważ nasiliły się liczne kradzieże i włamania do garaży i komórek (wzdłuż ulicy 
od dyskoteki w stronę Zebrzydowej przez ul. Ołdrzychowską);

4) zgłosiła  zapytanie,  jak  daleko  są  posunięte  sprawy  związane  z  dokończeniem 
wodociągu na ul. Chrobrego w Nowogrodźcu. 

Radna  Elżbieta  Kata  zgłosiła  wniosek  o  częstsze  kontrole  przystanków autobusowych  w 
Wykrotach przez Straż Miejską z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. 

Radna Genowefa Szpila ponownie wnioskuje o remont drogi powiatowej Gościszów - Ocice 
(do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi z Powiatu). 

Radny Zbigniew Skwarek zgłosił wniosek aby Straż Miejska częściej kontrolowała wjazd do 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  w Nowogrodźcu i bezwzględnie karała mandatami osoby, 
które wjeżdżają na teren szkoły.

Radna Maria Wojciechowska zgłosiła wniosek o nawiezienie humusu na boisko w Nowej 
Wsi celem wyrównania płyty boiska. 

Radny Zbigniew Mitera zgłosił następujące wnioski:
1) o wyłożenie kostką terenu przed domem przedpogrzebowym w Zebrzydowej,
2) o przegląd hydrantów w gminie Nowogrodziec przez Spółkę „Hydro-Tech”.

Ad.  5.  Przewodnicząca  Rady Miejskiej  Anna  Rosa  stwierdziła,  że  porządek obrad  został 
wyczerpany i o godzinie 17:10 zamknęła LIV Sesję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.
 
        Protokołowała:                                                              Przewodniczyła:

       Jolanta Janeczko                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

         podinspektor                                                                    Anna Rosa
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