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Protokół nr 2/15 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

odbytego 6 lutego 2015 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Miejskiej Antoniny Szelechowicz. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:00 

Godz. zakończenia – 16:00 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Nieobecni radni: Mirosław Kędzia, Mirosław Kruszelnicki, Barbara Sikora. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko; 

3) Naczelnik Wydziału komunalnego Dariusz Jancelewicz. 

 

Temat posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenie. 

2. Opiniowanie projektów uchwał na VI 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 nabycia nieruchomości w Nowogrodźcu obręb 4; 

 

Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz. Obecnie nieruchomość jest w 

użytkowaniu wieczystym, którą od Skarbu Państwa użytkuje spółka akcyjna i jest to teren w 

centrum miasta Nowogrodziec. Nabycie nieruchomości przyczyni się do wykreowania 

dodatkowej substancji mieszkaniowej do gminnego zasobu mieszkań komunalnych oraz 

powierzchni użytkowej pod lokale usługowe. Poza tym zagospodarowanie poprawi estetykę 

miasta, ponieważ spółka nie inwestuje w tę nieruchomość. Jednym z zadań własnych gminy 

jest zapewnienie potrzeb mieszkaniowych swoim mieszkańcom, a obecnie w zasobach 

mieszkaniowych jest kilka budynków komunalnych oraz mieszkań we wspólnotach 

mieszkaniowych, które są w złym lub średnim stanie technicznym. Natomiast na wykazie 

osób oczekujących znajduje się 43 osoby wraz z rodzinami. Obecny zasób mieszkaniowy jest 

niewystarczający w stosunku do liczby potrzebujących, a zapewnienie potrzeb mieszkańców 

jest zadaniem własnym gminy. Zapewnienie tych mieszkań, czy wykreowanie nowego zasobu 

pozwoli na przebudowy i remonty nieruchomości, które tego wymagają np. ul. Bolesławiecka 

6,7,8 gdzie była przebudowa i trzeba było znaleźć mieszkańcom lokale zastępcze. Nabycie 

nieruchomości pozwoli na lepsze skomunikowanie całej tej części miasta, łącznie z 

przebudową, która obecnie jest prowadzona.  

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie, czy znana jest kwota nabycia?  

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że uchwala jest następstwem części uchwały budżetowej, 
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gdzie jest określone, że szacunkowa wartość transakcji nie będzie wyższa jak 300 tys. zł. 

Jeżeli ostateczna oferta sprzedaży Grupy Inco będzie się mieścić to ta transakcja, po 

wyrażeniu zgody przez Radę, będzie ostatecznie sfinalizowana. Przed zawarciem transakcji 

zostanie zlecona wycena nieruchomości, ponieważ gmina zakupiła już jeden budynek od 

Grupy Inco na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego i wycena była na kwotę znacznie 

wyższą niż cena transakcji. Znając stan techniczny obiektu, proponowana cena sprzedaży 

może będzie niższa jak wycena przez rzeczoznawcę.  

 

Radny R. Jaworski zadał pytanie, czy jest to budynek biur i połowa parkingu koło Biedronki? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że z uwagi na to, że pierwotnie była to jedna 

nieruchomość, w porozumieniu został wykonany podział, z którego powstała część 

nieruchomości niezabudowanej. Granice nieruchomości są zaznaczone na załączonej mapie, 

która jest załącznikiem do projektu uchwały. 

  

Radna K. Kiecenka zadała pytanie, czy po zaadaptowaniu budynku mieszkania będą 

przydzielone dla osób, które zostały zatwierdzone pozytywnie z listy oczekujących?  

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że lista osób, które są do przydziału lokalu komunalnego 

jest co roku weryfikowana przez komisję mieszkaniową i oczywiście te osoby w pierwszej 

kolejności, zgodnie z uchwałą Rady będą potencjalnie adresatami lokali, które zostaną 

utworzone. Niemniej jednak budynek w następstwie będzie wymagał adaptacji, bo dawniej 

górna kondygnacja i I piętro były to lokale biurowe zgodnie z przeznaczeniem. Budynek 

składa się z trzech części i stan techniczny jest dobry, więc I i II piętro planowane jest na 

mieszkania, a parter pozostawić jako lokale handlowo-usługowe, ponieważ da to określone 

środki na utrzymanie obiektu docelowo. Niemniej jednak kolejny etap po zakupie będzie 

musiał mieć charakter inwestycyjno-remontowy.  

 

Radny R. Jaworski zadał pytanie, ile będzie uzyskanych mieszkań? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie dysponują taką informacją, 

ponieważ zależy to od metrażu. Stan techniczny i uwarunkowania architektoniczne powalają 

na wykreowanie kilkunastu mieszkań. Planowane są mieszkania jedno i dwupokojowe o 

metrażu 40-50 m
2
 z uwagi na zasobność oczekujących na liście.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Nowogrodźcu 

obręb 4. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 12, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

2) w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Nowogrodziec; 

 

Projekt uchwały odczytał Burmistrz R. Relich. Dodał, że obecny dzierżawca po podjęciu 

stosownej uchwały, która została przywołana w par. 3 projektu uchwały zwrócił się z prośbą 

o odstąpienie od sprzedaży z uwagi na ewentualne ryzyko nabycia nieruchomości przez osobę 

biorącą udział w przetargu nieograniczonym, a forma wyłonienia nabywcy jest w drodze 

licytacji. Nieruchomość przylega do gospodarstwa domowego i jak wnioskodawca uzasadnia, 

jest to jedyne źródło utrzymania dla rodziny, stąd jako wyjątek od zasady odstępuje się od 

pierwotnej procedury sprzedaży.  
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W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec. 

W głosowaniu brało udział 11 radnych, „za” opinią pozytywną – 11, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0 (radna B. Wójtowicz chwilowo nieobecna na sali). 

 

3) w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

stawki opłaty na terenie Gminy Nowogrodziec; 

 

Projekt uchwały zreferował Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz. Stawki są identyczne i nie 

ulegają zmianie, zmieniło się tylko podejście ustawodawcy. Wcześniej była mowa, że Rada 

określi niższe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli są zbierane i 

odbierane w sposób selektywny. Natomiast w chwili obecnej mówi się, że Rada określi 

wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne 

nie są w sposób selektywny zbierane. Ponadto ustawodawca ustalił maksymalne poziomy 

stawek i obecnie wynoszą 25,98 zł/osobę jeżeli będą to odpady segregowane, a 51,96 zł/osobę 

za odpady niesegregowane.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Nowogrodziec. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 12, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

4) w sprawie przyjęcia odpowiedzi na skargę spółki CM3 – Polska Sp. z o.o. na uchwałę 

nr XXV/182/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie 

uchylenia uchwały nr XXXVI/325/02 Rady Miasta i Gminy Nowogrodziec z dnia       

25 czerwca 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości przedsiębiorców 

inwestujących w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej 

Przedsiębiorczości – obszar gminy Nowogrodziec; 

 

Projekt uchwały odczytał Burmistrz R. Relich. Następnie zreferował odpowiedź na skargę. 

Dodał, że pomimo uchwały podjętej w czerwcu 2002 r. każda sprawa podatnika w 

postępowaniu administracyjnym traktowana jest indywidualnie, inaczej być nie może. 

Uchwała, która jest przedmiotem skargi z 2012 roku skraca wg stanowiska prawnego gminy 

prawo do zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy zainwestowali 

przed 1 maja 2004 r. Natomiast ci, którzy zainwestowali po 1 maja 2004 r. nie nabyli 

słusznych praw do zwolnień i interesy w toku są nie naruszane. Co jest przedmiotem też 

sporów sądowo-administracyjnych odmawiając im udzielenia pomocy publicznej.  

Sprawa jest bardzo skomplikowana i wielowątkowa. Postępowania sądowe mają szczególny 

charakter. Ma nadzieję, że interes gminy jest najwyższym dobrem. Pomoc publiczna jako 

forma zachęty inwestycyjnej jest dobrym rozwiązaniem pod jednym warunkiem, który od 

początku jest niespełniony – jest nielimitowany, ani pod względem kwoty, ani pod względem 

terminu lat. Sprawia to ogromną trudność w stosowaniu uchwały w postępowaniach 

administracyjnych np. jak skutecznie ochronić decyzję administracyjną w postępowaniu 

odwoławczym przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, czy przed Wojewódzkim 

Sądem Administracyjnym bądź Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.  

Według oceny prawnej podatników stanowisko, które przyjmują, mają prawo do zwolnienia 
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na cały okres, który strefa została ustanowiona.  

Pierwszą z podjętych uchwał była uchwała uchylająca uchwałę z 2002 roku z końca roku 

2007, czyli podatnicy mieli być opodatkowani na zasadach ogólnych z dniem 1 stycznia 2008 

roku. Wtedy Sąd Administracyjny stwierdzając nieważność tej uchwały mówił, że 

zastosowano zbyt krótki okres dla podatników aby mogli się na nowo przygotować do 

zmienionej sytuacji gospodarczej.  

Miejmy nadzieję, że Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzuci skargę i 

wszyscy podatnicy z dniem 1 stycznia 2015 roku (szczególni ci, którzy zainwestowali po 1 

maja 2004 r. są opodatkowani na zasadach ogólnych) będą płacić podatek od nieruchomości.  

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie odnośnie pomocy publicznej i praw słusznie czy nie 

słusznie nabytych. W przedłożonej odpowiedzi na skargę dosyć często i dużo się o tym pisze, 

są przytoczone różne wyroki, natomiast nie ma wyroku odnośnie gminy Nowogrodziec, czy 

jest to stanowisko gminy, czy faktycznie jest jakiś organ, który orzekł to, że jest to bez prawa 

pomocy? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że podatnicy, którzy są w sporze z gminą w tych sprawach 

posiadają (dokument jest dostępny i upubliczniony) stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 r. Gmina składała do Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów dwa razy zapytania. Pierwszy raz składał samodzielnie i 

otrzymał jednobrzmiącą odpowiedź. Niemniej jednak w trybie postępowania 

administracyjnego jeden z podatników kwestionował stanowisko UOKiK twierdząc, że jest to 

pismo urzędnika do urzędnika i generalnie nie ma znaczenia. W związku z powyższym za 

pośrednictwem Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej złożona została interpelacja poselska 

do Premiera Rządu i w imieniu Premiera na interpelację poselską ponownie odpowiedział 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Treść odpowiedzi jest w zasadzie identyczna 

tylko ranga odpowiedzi ma zupełnie inny charakter. 

Następnie przytoczył część zapisów odpowiedzi: „W ocenie UOKiK przedsiębiorcy, którzy 

uzyskali prawo do pomocy przed dniem 1 maja 2004 r., mają zatem prawo do korzystania z 

niego na warunkach określonych w uchwale do końca okresu, na który je uzyskali, zgodnie z 

zasadą ochrony praw nabytych”. W związku z tym, że przedmiotowej uchwały nie można 

uznać za pomoc istniejącą, okres, w którym podmioty mogły nabywać prawo do pomocy 

publicznej na jej podstawie nie powinien wykraczać poza dzień przystąpienia Polski do UE, 

po którym to dniu uchwała powinna zostać dostosowana do obowiązujących przepisów 

wspólnotowych. oznacza to, że po dniu 1 maja 2004 r. żadne nowe podmioty nie powinny 

nabywać prawa do otrzymania pomocy na podstawie przedmiotowej uchwały. Należy bowiem 

zauważyć, iż po dniu przystąpienia Polski do UE udzielanie pomocy bez jej wcześniejszej 

notyfikacji Komisji Europejskiej zgodnie z art. 108 TFUE po 1 maja 2004 r. stanowi pomoc 

nielegalną w rozumieniu art. 1 lit.f) Rozporządzenia Rady (WE) z dnia 22 marca 1999 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 traktatu WE”. Dodał również, że 

przed podjęciem uchwały, która pierwotnie uchylała uchwałę z 2002 r. w dniu 23 sierpnia 

2007 r. wystąpił do wszystkich podatników, którzy prowadzili działalność gospodarczą na 

terenie strefy wskazując na zakaz pomocy publicznej, na jej nielegalność i na jej wady 

prawne, jeżeli chodzi o możliwości jej stosowania. Stoi na stanowisku takim, że prawnie 

mieliśmy rację, ale brakowało nam, w ocenie organów orzekających korzystnych argumentów 

i rozwiązań. Dzisiaj, z uwagi na odpowiedzialność tamtych organów nie jest to gminy 

problem. Gmina informowała o tym wcześniej, już w 2007 roku. Niestety, doświadczamy to 

na każdym kroku, gmina jest traktowana po macoszemu, stąd z taki trudem musi dochodzić 

swoich praw i ochrony tych praw i przede wszystkim interesu społecznego, aby czuć się może 

nie tyle stroną zwycięską, ale rzeczywiście żeby ten zrównoważony rozwój gminy, o którym 

była mowa był zachowany. Aspekty finansowe podatku, w kosztach prowadzenia 
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działalności, w zyskach które przedsiębiorcy uzyskują na tle np. wynagrodzeń, które 

pracownicy otrzymują w strefie, uwarunkowań działalności gospodarczej, kosztów i 

nakładów inwestycyjnych poniesionych przez gminę na rozwój strefy. Uważa, że pod każdym 

rozmiarem działalności i współpracy gminy uprawnia nas do tego żeby podatnicy w strefie 

ekonomicznej uczestniczyli w zrównoważonym rozwoju gminy płacąc gminie podatek od 

nieruchomości. Zachowują prawo do zwolnienia z podatku dochodowego i mogą tą pomoc 

publiczną skonsumować w inny sposób. Jest to kwestia decyzji właściciela, zarządu firmy czy 

innego organu, który z uwagi na osobowość i sposób prowadzonej działalności jest osobą 

decydującą.  

 

Radna K. Kiecenka powiedziała, że popiera i nie doszukuje się czegoś. Uważa, że strefa 

powinna mieć faktycznie jakiś konkretny termin. Kwestia jest taka, że teraz dyskusja jest na 

temat samego projektu, a nie samego stanowiska odnośnie tego, czy powinni faktycznie. 

Przed przyjęciem czegoś lubi wiedzieć skąd się to wzięło i czy są faktycznie na to dowody, a 

w przypadku spraw sądowych, tego typu stanowiska są istotne.  

Burmistrz R. Relich powiedział, że nie są prawnikami, ale osobiście jest zaangażowany w te 

postępowania od początku i można powiedzieć, że dogłębnie zna materie indywidualnie bo 

toczą się postepowania sądowo-administracyjne na skutek odwołań od decyzji 

administracyjnych organu podatkowego czyli Burmistrza Nowogrodźca i to co jest dzisiaj 

przedmiotem opiniowania, to są skargi na uchwałę Rady.  

Gdyby uchwała z 2002 roku w treści byłaby limitowana to mogłaby być do końca istnienia 

strefy bo podatnik, który zainwestowałby w 2015 r. miałby możliwość skorzystania z pomocy 

publicznej np. na okres 5 lub 10 lat – pytanie, jaka byłaby wartość nakładów inwestycyjnych, 

jaka liczba utworzonych miejsc pracy, czy podatnik zadeklarowałby, że miejsca pracy będą w 

sposób trwały utrzymane przez określoną liczbę lat i to byłaby w latach wartość podatku od 

nieruchomości, która byłaby efektem finalnym inwestycji bądź zwolnienie kwotowo, a nie w 

latach. Niestety, uchwała ta nie zawiera algorytmu, o którym mówił w przypadku prawa do 

zwolnienia z podatku dochodowego.  

Ponadto zwrócił się z prośbą, aby wspierać go w tym działaniu, aby solidarnie zachowywać, 

przy być może różnych różnicach co do oceny jednolite stanowisko bo jest to zgodne z 

żywotnym interesem gminy. Jeżeli chcielibyśmy w kategoriach winy, czy odpowiedzialności 

definiować adresatów to można powiedzieć tak, że powinien się tłumaczyć z takiego prawa 

poprzedni burmistrz i poprzednia rada, ale tego nie mówi i chce dobrze. Zwraca uwagę na to, 

że Rada podejmuje uchwałę i na tym etapie rola Rady się kończy. Każda w zasadzie uchwała 

mówi o tym, że wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  

Inna rzecz to kwestia notyfikacji, jeżeli w 2004 roku w korytarzu akcesyjnym władze gminy 

miały wolę utrzymania pomocy publicznej, to jednoznacznie w stanowisku UOKiK było 

wyraźne wskazanie, że należało program pomocy publicznej lokalnej zgłosić komisji 

europejskiej za pośrednictwem właściwego ministerstwa, a tak się po prostu nie stało. 

Dlaczego? Nie wie, być może sprawujący władzę Burmistrz Szczerbień nie miał takiej woli.  

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie odnośnie pełnomocnictwa, czy mecenas Ryszard Pietras 

zajmował się sprawą? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że tak. 

 

Dalej radna K. Kiecenka – jakieś cv, sukcesy? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że nie wie jak to zrozumieć, bo jeżeli p. radca prawny zdał 

egzamin przed okręgową izbą radców prawnych to trudno podważać jego kompetencje. 

Radna K. Kiecenka powiedziała, że nie o to jej chodziło tylko, czy było rozważane 

zatrudnienie kancelarii prawnej, jakie będą korzyści z tego, że będzie mecenas. 
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Burmistrz R. Relich odpowiedział, że zatrudniana jest Kancelaria Radców Prawnych 

Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, jedna z najlepszych kancelarii w Polsce, która prowadzi 

sprawy dwóch podatników firmy Rena Polska i BDN. Gminę nie stać na zatrudnienie tej 

kancelarii w stosunku do każdego podatnika. Oczywiście byłby większy komfort gdyby ta 

kancelaria mogła reprezentować gminę (kancelaria  posiada zespół radców prawnych w 

liczbie 130 osób). 

Dodał, jeżeli chodzi o sąd wrocławski, w jego ocenie, wyroki dla gminy są krzywdzące. 

Uważa, że sąd rozpatrując pierwsze sprawy popełnił znaczne błędy nie wiedząc o braku 

notyfikacji uchwały i gdyby ten fakt został ujawniony np. przez organy odwoławcze, to 

dzisiaj sytuacja byłaby odmienna, bardziej korzystna dla gminy.  

Uważa, że teraz sytuacja się zmienia (pomimo wielu trudności) na korzyść gminy, ale 

czynnikiem ograniczającym jest czas. Nikt nie jest zainteresowany aby ten spór trwał, bo to 

przeszkadza we współpracy. Relacje gospodarcze są dobre, ale nie można mówić o przyjaźni. 

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie, jaka jest skala ryzyka tej sprawy? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że jest spora. Przypuszcza, że niektórzy w tym sporze 

szukają emocji. Większość sporów, które toczą się nie rodzą ryzyka finansowego po stronie 

gminy dlatego, że ci podatnicy nie płacą podatku albo podatku nie zapłacili. Jeżeli gmina 

wygra to będą musieli zapłacić podatek z odsetkami za lata podatkowe i płatności bieżące. 

Problemem jest spór z BDN, który podatek płacił, zapewniał o dobrej współpracy, a w 

grudniu 2012 roku złożył żądanie zwrotu, na podstawie prawa do zwolnienia z podatku od 

nieruchomości kwoty 11 mln zł. Jeżeli będzie dla gminy rozstrzygnięcie niekorzystne trzeba 

będzie dokonać zwrotu podatku dzięki uchwale z 2002 roku. Na płaszczyźnie pretensji do 

kogokolwiek to należałoby się zwrócić nie do Burmistrza Roberta Relicha, tylko do 

Burmistrza Edwarda Szczerbienia, czy poprzedników Rady, którzy takie nieroztropne prawo 

uchwalili.  

Dodał również, że nie uchyla się od odpowiedzialności, ponieważ rolą wszystkich jest 

rozwiązywanie problemów, które będą, były i są.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie przyjęcia odpowiedzi na skargę spółki 

CM3 – Polska Sp. z o.o. na uchwałę nr XXV/182/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 

30 sierpnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/325/02 Rady Miasta i Gminy 

Nowogrodziec z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

przedsiębiorców inwestujących w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej 

Przedsiębiorczości – obszar gminy Nowogrodziec. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 12, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

5) w sprawie przyjęcia odpowiedzi na skargę spółki Weber Hydraulika Sp. z o.o. na 

uchwałę nr XXV/182/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 sierpnia 2012 r.      

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/325/02 Rady Miasta i Gminy Nowogrodziec    

z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

przedsiębiorców inwestujących w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

Małej Przedsiębiorczości – obszar gminy Nowogrodziec; 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że treść odpowiedzi na skargę w zasadzie jest tożsama jak 

w przypadku firmy CM3 – Polska. Podatnik jest w grupie podatników, którzy zainwestowali 

po 1 maja 2004 r.  
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W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie przyjęcia odpowiedzi na skargę spółki 

Weber Hydraulika Sp. z o.o. na uchwałę nr XXV/182/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z 

dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/325/02 Rady Miasta i 

Gminy Nowogrodziec z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od 

nieruchomości przedsiębiorców inwestujących w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości – obszar gminy Nowogrodziec. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 12, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

6) w sprawie przyjęcia odpowiedzi na skargę spółki Rena Polska Sp. z o.o. na uchwałę nr 

XXV/182/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie 

uchylenia uchwały nr XXXVI/325/02 Rady Miasta i Gminy Nowogrodziec z dnia       

25 czerwca 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości przedsiębiorców 

inwestujących w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej 

Przedsiębiorczości – obszar gminy Nowogrodziec; 

 

Projekt omówił Burmistrz R. Relich. Treść tożsama jak w przypadku poprzedniego podatnika. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie przyjęcia odpowiedzi na skargę spółki 

Rena Polska Sp. z o.o. na uchwałę nr XXV/182/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 

sierpnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/325/02 Rady Miasta i Gminy 

Nowogrodziec z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

przedsiębiorców inwestujących w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej 

Przedsiębiorczości – obszar gminy Nowogrodziec. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 12, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

7) w sprawie przyjęcia odpowiedzi na skargę spółki Wiefferink Polska Sp. z o.o. na 

uchwałę nr XXV/182/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 sierpnia 2012 r.      

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/325/02 Rady Miasta i Gminy Nowogrodziec    

z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

przedsiębiorców inwestujących w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

Małej Przedsiębiorczości – obszar gminy Nowogrodziec; 

 

Projekt omówił Burmistrz R. Relich. Treść tożsama jak w przypadku poprzedniego podatnika. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie przyjęcia odpowiedzi na skargę spółki 

Wiefferink Polska Sp. z o.o. na uchwałę nr XXV/182/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z 

dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/325/02 Rady Miasta i 

Gminy Nowogrodziec z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od 

nieruchomości przedsiębiorców inwestujących w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości – obszar gminy Nowogrodziec. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 12, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 
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8) w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso; 

 

Projekt omówił Burmistrz R. Relich. Zapis par. 2 zostanie uzupełniony na sesji w trybie 

autopoprawki. Natomiast problemem jest sołectwo Czerna, ponieważ wybory są zaplanowane 

na 15 lutego br. Pytanie, czy wpisać do uchwały sołtysa Potyszkę, czy zwołać sesję w trybie 

nadzwyczajnym w celu podjęcia uchwały dla sołectwa Czerna.  

 

Radny R. Jaworski zadał pytanie, czy można wpisać: „sołtys”? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że powinna być podana osoba z imienia i nazwiska.  

 

Radny K. Sadowski zaproponował wpisanie p. Potyszkę i nie będzie potrzeby zwoływania 

sesji.  

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że wpisanie nie przesądza wyników wyborów. Pytanie, jak 

Rada zachowa się w sytuacji gdy p. Potyszka nie zostanie sołtysem, bo sołtys inny nie będzie 

inkasentem. Oczywiście każdą uchwałę można zmienić.  

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Kosior powiedział, że byłby ostrożny we wskazywaniu osoby, 

aby nie postrzegano Rady jako promującej dane osoby w miejscowościach.  

 

Radny K. Czerniak stwierdził, że odwoływanie jest do osoby fizycznej i Rada może powołać 

kogo uważa.  

Burmistrz R. Relich powiedział, że autorom uchwały zależy na tym, aby inkasentami byli 

sołtysi.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie poboru podatków i opłat, określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 12, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2015 

rok; 

 

Burmistrz R. Relich omówił autopoprawki, które zostały przedłożone w formie nowej 

uchwały. Po przedłożeniu projektu uchwały otrzymano informację z Urzędu 

Marszałkowskiego o możliwości pozyskania środków na dwa projekty związane z 

możliwością dofinansowania. Pierwszy projekt jest związany z ruinami klasztoru (prace 

zapobiegawcze dalszej degradacji obiektu), a drugi projekt związany jest z budową urządzeń 

lekkoatletycznych przy kompleksie boisk „Orlik” w Nowogrodźcu. Gdy budowany był 

„Orlik” świadomie zachowano w obrębie boiska rezerwę na terenie zielonym z 

przeznaczeniem na bieżnię lekkoatletyczną, rzutnię do rzutu oszczepem i pchnięcia kulą, 

skocznię do skoku wzwyż, rozbieg i zeskocznię do skoku w dal. Obiekt będzie służył 

uczniom szkoły, którzy są uczniami nie tylko Nowogrodźca. Warto podkreślić, że tylko 

szkoła w Nowogrodźcu ma nadwyżkę subwencji w stosunku do planu, którą dzieli się już od 

wielu lat.  

Odnośnie zwiększenia planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł – planuje się przeznaczyć na 

dotację celową dla Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu 
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na dofinansowanie zadania przebudowy pomieszczeń w budynku SPZOZ w związku z 

koniecznością dostosowania recepcji obsługi pacjentów. Wdrożony system eWUŚ zmienia 

organizację pracy, co też wymusza zmiany organizacyjne w samym ośrodku. Zamierzenie 

przyczyni się to do skrócenia czasu oczekiwania i polepszy się jakość obsługi mieszkańców. 

Dyrektor SPZOZ posiada pozwolenie na budowę i jeśli otrzyma środki to będzie mógł 

rozpocząć zadanie bez zbędnej zwłoki. 

 

Radna K. Kiecenka odnośnie dotacji dla SPZOZ – przychodnia chyba posiada swój własny 

budżet, a niektóre ośrodki w gminie są w gorszym stanie technicznym. 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że ośrodki są w bardzo dobrym stanie,  spełniającym 

wszelkie kryteria. Trzeba wiedzieć w jakim stanie były w 2007 roku. Będzie walczył o tą 

prawdę, która trafia nie zawsze w sposób właściwy do mieszkańców, bo dzisiaj robi się z nas 

odpowiedzialnymi np. za stan, a dokonując wielu zaniechań przez laty w ośrodku zdrowia w 

Wykrotach, w Zebrzydowej, w Nowogrodźcu, czy w punkcie lekarskim w Gierałtowie. 

 

Radna K. Kiecenka powiedziała, że jej zdaniem w innych miejscowościach na terenie gminy 

niektóre są w gorszym stanie niż Nowogrodziec. Czy faktycznie jest taka potrzeba, czy nie 

warto przeznaczyć na inne cele, ale w innej miejscowości?   

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że jest po Radzie Społecznej i głos nie członków Rady 

Społecznej tylko pani, która reprezentuje Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, która nie 

może się nachwalić organizacji opieki zdrowotnej na terenie gminy z uwzględnieniem, że jest 

to publiczna opieka zdrowotna, a nie niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Oczywiście 

sama działalność ośrodka i opieki zdrowotnej mieszkańców to nie jest tylko kwestia 

substancji jeżeli chodzi o stan techniczny obiektu, to kwestia dostępności. Chciałby aby 

docenić to, że ośrodki zdrowia, które mają zapisane w relacji do pacjentów, którzy są w 

Nowogrodźcu, a jest ich kilka tysięcy mają otwarte ośrodki w każdym dniu tygodnia i po 

osiem godzin. Natomiast sytuacja w Zebrzydowej i w Wykrotach jest taka, że lekarz oczekuje 

na pacjenta, a w Nowogrodźcu jest tak, że niestety pacjent bardzo długo oczekuje na lekarza. 

Jeżeli miałoby się podnieść, bo być może radna K. Kiecenka reprezentuje nie tylko 

mieszkańców Parzyce, ale też mieszkańców Nowogrodźca (całej gminy – wtrąciła radna K. 

Kiecenka) słuszna uwaga i warto o tym tak myśleć, to wielu pacjentów powiedziałoby, że 

czas oczekiwania jest zbyt długi, albo warunki pomimo, że obiekt lepiej wygląda jak w 

Zebrzydowej czy Wykrotach (chociaż uważa, że te dwa obiekty wyglądają bardzo dobrze) to 

mieliby o to pretensje.  

Może jest to czas w tej kadencji, ponieważ Rada ma pewne prawo, aby podjąć kierunkową 

decyzję o powstaniu niepublicznej opieki zdrowotnej na terenie gminy i jeżeli będzie taka 

uchwała to on ja wykona. Zachęca do dyskusji, są zebrania wiejskie i można z taką inicjatywą 

wyjść do mieszkańców i okaże się jakie będę ostateczne efekty.  

 

Radny R. Jaworski stwierdził, że Dyrektor Krzywdziński jest dyrektorem wszystkich 

ośrodków zdrowia i wie najlepiej co potrzeba danemu ośrodkowi. Robił to dobrze do tej pory 

i dlatego nie zrozumiałym jest zmiana jego decyzji. 

 

Burmistrz R. Relich dodał, że wielokrotnie p. Dyrektor na Radzie Społecznej wyraźnie 

podkreśla, że wtedy gdy burmistrzem był p. Szczerbień to SPZOZ nie otrzymywał od gminy 

jakichkolwiek środków, miał wypracować samodzielnie środki na działalność statutową i na 

ewentualne utrzymanie eksploatacji obiektów oddanych w użyczenie. Źródłem przychodów 

ośrodka jest stawka kapitacyjna na pacjenta i wszystkie środki powinny pójść za pacjentem. 

Nie powinno się z tych środków generować środki np. na remonty czy budowę. Na wnioski 

dyrektora zakładu zawsze odpowiadało się pozytywnie i ma nadzieję, że tak będzie dalej. Co 
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do kierunku opieki zdrowotnej i jej organizacji proszę się zastanowić nad jej rozwiązaniem. 

Często sięga się do wzorców ościennych gmin, ale czy one są lepsze? 

 

Radny R. Jaworski zaproponował poddanie pod głosowanie projektu. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i 

Miasta Nowogrodziec na 2015 rok. 

W głosowaniu brało udział 11 radnych, „za” opinią pozytywną – 8, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 4. 

 

10) w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Nowogrodźcu; 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że projekt uchwały zgodnie z kompetencjami został 

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Społeczną. Następnie przytoczył poszczególne zapisy 

statutu.  

 

(Wiceprzewodniczący Rady A. Kosior opuścił posiedzenie – od tego momentu w posiedzeniu 

uczestniczyło 11 radnych) 

 

Radny R. Jaworski zadał pytanie odnośnie zapisu par. 14 ust. 3 „Spory między Dyrektorem 

Zakładu a Radą Społeczną rozstrzyga podmiot tworzący”, a w par. 1 podmiotem tworzącym 

jest „Gmina Nowogrodziec”– w jaki sposób cała gmina będzie rozstrzygać? Uważa, że 

powinno być określone Burmistrz czy Rada. 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że zapis jest prawidłowy. Jest to kwestia nie tyle 

interpretacji prawnej co oceny prawnej, która jest wiążąca. 

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie, ponieważ podjęcie uchwały wynika z działań kontrolnych 

–  czy jest możliwość, aby Rada zapoznała się z protokołem pokontrolnym? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że Rada zawsze ma możliwość, ponieważ plan kontroli 

jest publikowany w biuletynie informacji publicznej. Statut został zaktualizowany z uwagi na 

jego dostosowanie do obowiązujących przepisów, a nie jako efekt zaleceń pokontrolnych.  

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie, czy organizacja nie ulega zmianie? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że nie widzi ograniczeń dla obecnie prowadzonej 

działalności w ośrodku zdrowia w oparciu o obecny statut. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie 

W głosowaniu brało udział 11 radnych, „za” opinią pozytywną – 11, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 3. Tematów nie zgłoszono w związku z tym Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz o 

godz. 16:00 zamknęła posiedzenie.  

 

 

       Protokołowała:                                                                                    Przewodniczyła: 

 

                                                                                                              Przewodnicząca Rady  
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     Jolanta Janeczko                                                                                 

                                                                                                             Antonina Szelechowicz 

        podinspektor  

ds. obsługi Rady Miejskiej 

 

 

 


