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Protokół nr 1/15 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

odbytego 22 stycznia 2015 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Miejskiej Antoniny Szelechowicz. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:00 

Godz. zakończenia – 15:20 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Nieobecna radna Barbara Sikora. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu A. 

Lityńska; 

3) przedstawiciel EKO-TEAM Zgorzelec Sebastian Kulikowski. 

 

Temat posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenie. 

2. Opiniowanie projektów uchwał na V sesję. 

3. Sprawy różne i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 1.  Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz. 

 

Ad. 2. Opiniowanie projektów: 

 

1) w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2014-2032”; 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że obligiem każdego samorządu jest przyjęcie takiego 

programu, którego treść jest załącznikiem do projektu uchwały. Zgodnie z obowiązującymi 

zasadami w drodze zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, obecnego 

przedstawiciela firmy, który za zgodą Przewodniczącej Rady przedstawi w formie prezentacji 

program.  

 

Następnie przedstawiciel firmy EKO-TEAM S. Kulikowski omówił następujące zagadnienia 

programu: 

 cel opracowania programu, 

 postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest, 

 inwentaryzacja (wynik inwentaryzacji), 

(radny R. Jaworski zwrócił uwagę, że podczas inwentaryzacji nie wzięto pod uwagę 

Spółdzielni Mieszkaniowej im. „750-lecia” w Nowogrodźcu, która posiada eternit. 

Przedstawiciel firmy odpowiedział, że zostanie to wyjaśnione) 

 ocena bezpiecznego użytkowania wyrobów, 

 koszty utylizacji, 

(radny R. Jaworski poruszył sprawę dofinansowania osób prawnych) 
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 harmonogram realizacji programu. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2014-2032”. 

W głosowaniu brało udział 14 radnych, „za” opinią pozytywną – 14, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

2) w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów, ich Zastępców oraz Rad Sołeckich na 

nową kadencję; 

 

Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz otworzyła dyskusję. 

Burmistrz R. Relich poinformował, że ze strony Urzędu będą oddelegowani pracownicy w 

celu przeprowadzenia wyborów zgodnie z przepisami. Najistotniejszą rolą jest rola 

przewodniczącego zebrania. 

 

Radna K. Kiecenka zgłosiła wniosek,  aby dokonać zmiany godziny zebrania w Parzycach z 

godziny 15:00 na 14:00. 

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. 

W głosowaniu brało udział 14 radnych, „za” wnioskiem – 14, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Radny R. Jaworski zadał pytanie, kto wstawił jego na przewodniczącego zebrania nie 

uzgadniając z nim? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że jest to projekt samodzielny Rady. Jeśli nie ma na to 

zgody, to jest możliwość zaproponowania innej osoby. Inna rzecz, wiąże się z tym określona 

odpowiedzialność związana z prawidłowością przeprowadzenia wyborów, ponieważ zdarzały 

się w gminie protesty, które miały negatywny wpływ w następstwie na skuteczność wyborów, 

szczególnie sołtysa.  

 

Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz odniosła się do wypowiedzi radnego R. Jaworskiego i 

poinformowała, że jest to jej propozycja. 

   

Radny R. Jaworski poprosił o dokonanie zmiany miejsca zebrania w Nowogrodźcu z Domu 

Kultury Promyk na aulę Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu. 

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. 

W głosowaniu brało udział 14 radnych, „za” wnioskiem – 14, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

  

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów, ich 

Zastępców oraz Rad Sołeckich na nową kadencję. 

W głosowaniu brało udział 14 radnych, „za” opinią pozytywną – 14, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

3) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej                         

w Nowogrodźcu na 2015 rok; 

 

Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz otworzyła dyskusję. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 
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Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji 

stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na 2015 rok. 

W głosowaniu brało udział 14 radnych, „za” opinią pozytywną – 14, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

4) w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/352/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia    

28 marca 2014 r. dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz określenia warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania; 

 

Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz otworzyła dyskusję. 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik MGOPS A. Lityńska. Ustawa o pomocy społecznej art. 

50 mówi o realizacji pomocy w formie usług opiekuńczych. Są usługi opiekuńcze zwykłe i 

specjalistyczne, które są finansowane ze środków własnych gminy. Również są usługi 

specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi z tym, że te usługi są realizowane na 

podstawie przepisów ministerialnych. Aby usługi były w jakiś sposób uporządkowane to w 

ustawie mówi się, że rada gminy przyjmuje odpowiednią uchwałę, która określa zasady. Taka 

uchwała została podjęta 24 lutego 2011 r., której par. 1 mówi na jakich zasadach przyznawane 

są usługi opiekuńcze. Jest odpowiednia tabela, która jest podzielona na osoby samotne i osoby 

samotnie gospodarujące. Następnie uchwała z 24 lutego 2011 r. została zmieniona uchwałą z 

28 marca 2014 r. ponieważ weszła odpowiedzialność, żeby w uchwale była wpisana cena za 

realizację jednej godziny usług opiekuńczych. Uchwala była podjęta na rok kalendarzowy 

czyli 2014. W związku z tym, że jest 2015 r., a odpłatność wcześniejsza nie ulegała zmianie 

przez kilka lat, to potrzebne byłyby w tej chwili negocjacje odnośnie wysokości za usługę. 

Cena na rok bieżący została ustalona na kwotę 11,20 zł. Jeżeli chodzi o usługi opiekuńcze, to 

jest tylko jedna osoba korzystająca z tych usług. Wcześniej osób było więcej, ale jak została 

wprowadzona odpłatność to w większym stopniu rodzina stara się zapewnić pomoc, a oprócz 

tego jest bardzo korzystna sytuacja w gminie, ponieważ jest Dom Dziennego Pobytu gdzie 

osoby mają zagwarantowany pobyt w dobrych warunkach i to powoduje, że nie ma tych usług 

dużo.  

 

Radny K. Czerniak zadał pytanie, czy odpłata jest za godzinę pomocy, czy z dojazdem osoby, 

która pomaga? 

Kierownik MGOPS A. Lityńska odpowiedziała, że jest to faktyczna godzina. Niemniej jednak 

należy podejść indywidulanie.  

 

Radny M. Kruszelnicki zadał pytanie, czy nie powinno być to ustalane od siedziby pomocy 

społecznej? 

Kierownik MGOPS A. Lityńska odpowiedziała, że nie ponieważ mamy na uwadze różne 

aspekty. W tym jednym jedynym przypadku opiekunka jest z Milikowa i osoba, u której 

świadczona jest pomoc też jest w Milikowie. Gdyby były inne sytuacje, to prawdopodobnie 

byłaby potrzeba zmiany uchwały, a na ten moment jest wystarczająca.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

  

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/352/14 Rady 

Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia    28 marca 2014 r. dotyczącej szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
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określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich 

pobierania. 

W głosowaniu brało udział 14 radnych, „za” opinią pozytywną – 14, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

5) w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

 

Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz otworzyła dyskusję. 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik MGOPS A. Lityńska. 11 sierpnia 2011 r. została podjęta 

uchwała w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania pomocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Program opierał się na podstawie ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2005 r. i był przyjęty na 4 lata. W związku z tym, że 

w chwili obecnej jest już nieaktualny, natomiast 9 czerwca 2014 r. w Monitorze Polskim 

ukazała się uchwala nr 76 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia krajowego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014-2020, zaszła potrzeba znowelizowania 

programu. Program w nadmiernej ilości nie został zmieniony, niemniej jednak należy 

powoływać się na przepisy, które obecnie obowiązują. Jest obowiązek działania zespołu 

interdyscyplinarnego. Natomiast zespół, który był wcześniej powołany to w tej chwili nie 

działa z uwagi na kadencję, która została przypisana. To powoduje, że należy uchwalić nowy 

program. Opracowując program powołano się na zebraną analizę materiałów. Materiały 

pozyskano z Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych jak również z 

Komisariatu Policji. Mając na uwadze procedurę przewidzianą w programie, jeżeli zostanie 

wypełniona niebieska karta, która powoduje, że jest ofiara i sprawca przemocy, taka karta 

powinna być przekazana do zespołu interdyscyplinarnego. Natomiast w skład zespołu 

wchodzą przedstawiciele poszczególnych instytucji: policji, kuratorzy z sądu, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, pracownicy socjalni, przedstawiciel służby zdrowia, pedagodzy 

ze szkół i wtedy problem jest rozpatrywany. Udzielona jest stosowna pomoc, sprawca jest 

nakłaniany np. do podjęcia leczenia odwykowego, sprawa jest kierowana do Gminnej Komisji 

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych jeżeli podłoża przemocy w rodzinie jest 

nadużywanie alkoholu. Ponadto wszystkie działania powinny być spójne i powinny wynikać z 

Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, bo taka strategii zawiera różne 

kwestie – kwestie niepełnosprawności, bezrobocia, przemocy, kwestie dziecka. W chwili 

obecnej ośrodek jest na etapie opracowania takiej strategii.  

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie odnośnie punktu informacyjnego, czy to jest punkt 

konsultacyjny, czy zostanie utworzony nowy punkt? 

Kierownik MGOPS A. Lityńska odpowiedziała, że na pewno w dalszej perspektywie będzie 

potrzeba utworzenia takiego punktu gdzie mieszkańcy mogliby korzystać z porad psychologa. 

Na ten moment jest to ten punkt na ul. Asnyka, który prowadzony jest przez panią Grażynę 

Żak. Cale szczęście, że jest bo w wielu przypadkach klientki korzystają z tego punktu.  

 

Radna K. Kieceka odniosła się do celu II, nie został podany podmiot realizujący te działania i 

poprosiła o uzupełnienie „Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie” – izolowanie sprawców od ofiar. Zauważa, że przy każdym 

celu podmiot realizujący działanie jest konkretnie podany, a w tym przypadku nie do końca.  

Kierownik MGOPS A. Lityńska odpowiedziała, że zespół interdyscyplinarny jest jakby 

dalszą częścią tych działań. W tym przypadku opieramy się na ustawie z 17 września 2011 r. 
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w sprawie procedury niebieskiej karty i ta ustawa mówi o zespole interdyscyplinarnym, czyli 

obsługa zespołu interdyscyplinarnego jest przypisana do ośrodka pomocy społecznej.  

 

Dalej radna K. Kiecenka – czyli te działania między innymi są podejmowane przez zespoły 

interdyscyplinarne? 

Kierownik MGOPS A. Lityńska odpowiedziała, że tak. 

 

Kolejne pytanie radnej K. Kiecenki – co możemy rozumieć przez izolowanie sprawców od 

ofiar i w jaki sposób to działanie jest realizowane na terenie gminy? 

Kierownik MGOPS A. Lityńska odpowiedziała, że na ten moment nie jest realizowane bo nie 

było takiej potrzeby. Była sytuacja trudna dwa lata temu ale osoba skorzystała z pomocy 

najbliższej rodziny. Niemniej jednak istnieje możliwość izolowania, bo w zależności od tego 

jak jest nasilony program przemocy i problem, w Bolesławcu są pokoje i należy 

współpracować z Polskim Czerwonym Krzyżem w Bolesławcu, bo jest ośrodek interwencji 

kryzysowej i można by było zapewnić schronienie osobie potrzebującej i wtedy gmina ponosi 

koszt. Jeżeli byłby problem bardzo złożony to istnieje możliwość wysłania ofiary przemocy 

np. do ośrodka tj. domy samotnej matki. Jest to indywidulanie rozpatrywane i opracowywany 

jest program pomocy. 

 

Radna K. Kiecenka zapytała, czy były takie przypadki na terenie naszej gminy jak sprawca 

przemocy ma wyrok i zgodnie z prawem wtedy występuje możliwość eksmisji bez użyczenia 

czy podania mieszkania socjalnego? 

Kierownik MGOPS A. Lityńska odpowiedziała, że były takie sytuacje i były to sprawy 

rozpatrywane na posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego. Sprawcy są oddaleni i mieszkania 

nie mają.  

 

Radna K. Kiecenka nawiązała do tematu komunalnego, jeżeli chodzi o mieszkania. Rozumie, 

że ofiary bardziej mogą liczyć na te ośrodki wsparcia poprzez to, że gmina finansuje im 

pobyt, a niżeli o możliwość jakiegoś lokalu socjalnego. 

Kierownik MGOPS A. Lityńska odpowiedziała, że były też przypadki, że pracownicy socjalni 

pomagali wypełniać odpowiednie pisma o mieszkanie komunalne, ale wiadomym jest jaka 

jest sytuacja w gminie. Natomiast na ten moment mieszkań chronionych nie ma.  

 

Następnie Kierownik MGOPS A. Lityńska powiedziała, że przeciwdziałanie przemocy jest to 

wspólny interes, bo czasami z rodzinnych domów dzieci wynoszą złe wzorce dlatego 

osobiście ciszy się, że w pracach zespołu interdyscyplinarnego uczestniczyli pedagodzy, bo 

szkoły też muszą realizować odpowiednie programy. Wszyscy muszą uczyć tej świadomości.  

 

Radny R. Jaworski zadał pytanie, czy był przypadek że zgłosił się mężczyzna pokrzywdzony 

przez żonę np. psychicznie? 

Kierownik MGOPS A. Lityńska odpowiedziała, że zgłosił się, był to pojedynczy przypadek.  

 

(za zgodą Przewodniczącej Rady Wiceprzewodniczący Rady A. Kosior opuścił posiedzenie – 

od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych) 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

  

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” - 0, 
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„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 3.  

 

1. Radny A. Kozioł na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej złożył wniosek 

mieszkańców wsi Wykroty i Zagajnik dotyczący udzielenia informacji o wysokości 

inwestycji poniesionych na remont dróg w obrębie wsi Wykroty i Zagajnik. 

 

2. Burmistrz R. Relich poinformował o złożonym wezwaniu do usunięcia naruszenia 

prawa przez Kancelarię Radców Prawnych „PARADA” S.C., która działa w imieniu 

firmy Lovink Polska Sp. z o.o. w Wykrotach. 

Propozycja odpowiedzi jest analogiczna do poprzednich przyjętych na ostatniej sesji. Z uwagi 

na tryb procesowy wymagane jest przyjęcie przez Radę stanowiska w terminie 30 dni od 

wezwania. 

Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz poinformowała, że na jutrzejszej sesji podda pod 

głosowanie odpowiedź na wezwanie. 

Radny St. Łaniocha zadał pytanie, czy złożone przez przedsiębiorców w strefie deklaracje są 

zerowe? 

Burmistrz R. relich odpowiedział, że firmy, które złożyły obecnie (nie są to wszystkie firmy, 

bo termin jest do 31 stycznia) są to w zasadzie deklaracje zerowe, czyli kwestionują legalność 

uchwały z 2012 roku.  

Ponadto wyjaśnił, że w sytuacji gdy podatnik składa deklarację zerową (obowiązkiem 

przedsiębiorcy i obowiązkiem burmistrza jako organu podatkowego jest stosować uchwałę) to 

organ podatkowy wszczyna postepowanie administracyjne zakończone decyzją 

administracyjną ustalająca wymiar zobowiązania podatkowego na kwotę. Decyzja nie jest 

ostateczna, od decyzji można się odwołać bo organem odwoławczym jest Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze. W zależności od decyzji organu, który jest niezawisły przysługuje 

skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego już w postępowaniu sądowym, a w 

przypadku niesatysfakcjonującego wyroku skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 

Innych tematów nie zgłoszono w związku z tym Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz o 

godz. 15:20 zamknęła posiedzenie.  

 

 

       Protokołowała:                                                                                    Przewodniczyła: 

 

                                                                                                              Przewodnicząca Rady  

     Jolanta Janeczko                                                                                 

                                                                                                             Antonina Szelechowicz 

        podinspektor  

ds. obsługi Rady Miejskiej 

 

 


