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Protokół nr 3/15 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

odbytego 26 marca 2015 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Miejskiej Antoniny Szelechowicz. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:00 

Godz. zakończenia – 15:30 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Nieobecni radni: Kazimierz Czerniak, Mirosław Kędzia, Józef Pełka. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko; 

3) Sekretarz Gminy i Miasta Kazimierz Orlef; 

4) Kierownik Zakładu Obsługi Szkół Marta Kołodziejska; 

5) Naczelnik Wydziału Komunalnego Dariusz Jancelewicz. 

 

Temat posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenie. 

2. Opiniowanie projektów uchwał na VIII sesję. 

3. Sprawy różne i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

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

Następnie Burmistrz zgłosił wniosek o wniesienie dodatkowego projektu uchwały w sprawie 

określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola 

publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których 

Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych 

do potwierdzenia tych kryteriów. Ponadto omówienie projektu jako pierwszego. 

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 2. Opiniowanie projektów: 

 

1) w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów; 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska. Projekt 

uchwały związany jest z zapytaniem kierowanym na ręce Burmistrza przez Wojewodę 

Dolnośląskiego z Wydziału Nadzoru i Kontroli, a dotyczy uregulowania kwestii odnoszącej 

się do rodziców samotnie wychowujących dziecko. Na to zapytanie udzielona została 

odpowiedź uzasadniając, iż z uwagi na to, że w samej ustawie jest określone kryterium 

dotyczące samotnego wychowywania dziecka w związku z powyższym w podjętej uchwale 
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nie uregulowano ponownie dodatkowo tego kryterium. Ponadto na pierwszym etapie 

rekrutacyjnym już w ubiegłym roku wszystkie dzieci rodziców samotnie wychowujących 

zostały przyjęte. Jednak to uzasadnienie nie przekonało Wojewody i w związku z powyższym 

w celu uniknięcia stwierdzenia nieważności uchwały (tak jak było w przypadku Gminy 

Zgorzelec czy Miasta Legnica) została podjęta decyzja o podjęciu nowej uchwały, która 

uwzględnia wytyczne Wojewody. Uchwała różni się nieznacznie od uchwały podjętej 16 

lutego br. został dodany jeden punkt w § 1 i w § 3. Projekt uchwały był konsultowany z 

inspektorem Wydziału Nadzoru i Kontroli M. Sulikiem z uwagi na to, aby uchwalę poprawić 

jak najszybciej i aby nie było stwierdzenia nieważności, bo proces rekrutacyjny do 

przedszkoli już się rozpoczął. Ponadto bardzo drobne zmiany są w § 2 p. Sulik sugerował, że 

zamiast takiego dokumentu jak oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzonego przez 

pracodawcę wystarczy tylko oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu oraz dokument 

potwierdzający wpis do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej to 

wystarczy oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Przekazany komentarz był 

taki, że na podstawie samego oświadczenia można sprawdzić w centralnej ewidencji czy ktoś 

prowadzi działalność gospodarczą. Odnośnie samotnego wychowywania przez rodzica to 

ważnym było żeby uwypuklić to, że jest to samotne wychowywanie i to zarówno przez osobę 

bezrobotną jak i pracującą, stąd też równa wartość punktów w stosunku do rodziców obojga 

pracujących. Uchwała została uzgodniona w dniu wczorajszym w pełnym brzmieniu, stąd w 

dniu dzisiejszym została przedłożona Radzie. Z racji tego, że jest to uchwała prawa 

miejscowego, a przepisy dotyczące legislacji dopuszczają taką możliwość, iż w sytuacji kiedy 

nie sprzeciwiają się jej podjęciu zasady demokratycznego państwa prawnego i ta uchwala jest 

korzystniejsza w swojej regulacji dla mieszkańców gminy, nie musi mieć tzw. vacatio legis 

czyli nie musi od dnia ogłoszenia minąć 14 dni, aby weszła w życie. W związku z tym w § 7 

jest zapis korzystny, że uchwała wchodzi w życie już z dniem ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, a z mocą obowiązującą od dnia 27 marca 2015 r. 

czyli od dnia podjęcia jej na sesji Rady Miejskiej.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w 

publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem 

prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

2) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogrodziec w 2015 roku; 

 

Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz. Od 2012 roku obowiązuje 

znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt i na podstawie tej ustawy rada gminy ma 

obowiązek przyjmować obligatoryjnie program opieki nad zwierzętami. Jeżeli mówimy o 

bezdomności zwierząt to mówimy o zwierzętach bezdomnych, domowych i gospodarskich.  

W uchwale nie mówimy o innego typu i rodzaju zwierzętach. Zgodnie z uzasadnieniem do 

projektu nowelizacji ustawy należy podjąć się ograniczenia bezdomności zwierząt, ponieważ 

ustawodawca zaobserwował, że ten problem w Polsce narastał. Po ustanowieniu tego prawa 

widoczne jest zmniejszenie problemu. Ludzie są bardziej świadomi, ponieważ ten program 

także przewiduje edukację ludzi, są dyskusje społeczne. Wprowadzenie tego obowiązku 

przyczyniło się do zmniejszenia bezdomności i poprawy sytuacji zwierząt domowych i 
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gospodarskich. Program obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – obecnie 

umowa jest podpisana ze schroniskiem dla zwierząt w Lubaniu. Burmistrz był inicjatorem 

założenia schroniska, ponieważ jednym z większych zmian w programie ubiegłorocznym,  

było schronisko w Dłużynie Małej, które jest prowadzone przez Związek Gmin Ziemi 

Zgorzeleckiej. Natomiast należymy do Związku Gmin „Kwisa” i nadarzyła się okazja, że 

Straż Graniczna wyprowadzała się ze swojej siedziby i Burmistrz w porozumieniu z 

innymi włodarzami gmin zdecydował o założeniu takiego schroniska. Jest to korzystne 

ponieważ do tej pory płacone składki wynosiły prawie 90 tys. zł, a obecnie jest to 60.900 

zł czyli są oszczędności w wysokości 30 tys. rocznie, w latach będzie to duża oszczędność 

dla gminy. 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

Projekt uchwały był przekazany do konsultacji Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, który 

zgłasza swoje uwagi. Te uwagi się przyjmuje lub odrzuca się z uzasadnieniem, że np. jest to 

przekroczenie ustawowe. Także program konsultowany jest z Kołami Łowieckimi oraz 

Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami Animals. Mając na uwadze powyższe przyjęcie 

programu jest uzasadnione.  

 

Radny R. Jaworski zadał pytanie, ponieważ w programie jest mowa o dokarmianiu 

bezdomnych kotów, a co z pchłami na tych kotach? Rozumie żeby dokarmiać, ale te koty 

roznoszą pchły.  

 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że są to problemy naturalne, na które 

gmina nie ma wpływu. Ustawodawca tego nie przewidział, a gmina nie może wychodzić poza 

normy prawne (wojewoda zawsze o tym mówi). Sprawa jest kwestią zainteresowania 

sanepidu. 

 

Radny R. Jaworski powiedział, że dokarmiamy, a skutków nie będziemy usuwać, bo 

wojewoda nie kazał, czy jak? I tak jest to obowiązek gminy skoro koty są bezpańskie.  

 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że koty wolno żyjące nie są uznawane 

jako zwierzęta bezdomne.  

 

Radny R. Jaworski oznamił, to po co je dokarmiać, a na szczury i myszy to trutkę powykłada 

i ma spokój.  

 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że ustawodawca to przewidział i trzeba 

mieć opinię lekarza weterynarii i organizacji zajmujących się ochroną zwierząt i takie są 

zalecenia, aby to było w programie, bo inaczej będzie rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody.  

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie, czy po wszystkich konsultacjach była opinia pozytywna? 

 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że tak. 
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Radna K. Kiecenka zadała pytanie odnośnie kwoty bo kwota, która została podana a kwota 

która jest w programie różni się około 10 tys.  

 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że jest to rezerwa na uchwałę Związku 

Gmin „Kwisa” gdyby ta stawka miała wzrosnąć, bo teraz jest w wysokości 4 zł na 

mieszkańca (czyli na wszelki wypadek – wtrąciła radna K. Kiecenka). Gdy był projektowany 

budżet nie było do końca wiadomo i było prognozowane 4-5 zł i dlatego taka kwota została 

przyjęta do budżetu.  

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie, czy są jakiekolwiek organizacje pozarządowe, które 

współpracują jeżeli chodzi o program, bo jest też w programie mowa o nich, czy na terenie 

gminy ta współpraca istnieje? 

 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że jeżeli jest potrzeba to istnieje. Są 

ludzie, którzy sami przychodzą i wskazują, że jest bezdomne zwierzę i wtedy Straż Miejska 

opiekuje się nim i wzywa, bo schronisko ma obowiązek przyjechać i zabrać do schroniska. 

Był przypadek, że w Godzieszowie przy rondzie była suczka z bardzo młodymi szczeniakami 

i kierowca widzący to zgłosił. Wszystko jest załatwiane głównie poprzez schronisko, któremu 

gmina zleca w ramach umowy wszystkie ciążące na gminie obowiązki.  

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie odnośnie odławiania bezdomnych zwierząt, czy Straż 

Miejska jest za to zadanie odpowiedzialna? 

 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że Komendant Straży Miejskiej jest 

przewidziany do kontaktu ze schroniskiem, ponieważ on działa w terenie i wtedy on 

powiadamia.  

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie, jeżeli jest taka sytuacja, że widzimy bezdomne zwierzę, 

które się błąka od jakiegoś czasu to Straż Miejska nie może odmówić przyjechania? 

 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że tak. Oczywiście mówimy o zwierzętach 

domowych.  

 

Radny R. Jaworski zwrócił się z propozycją odnośnie odpchlenia kotów, aby gmina 

zorientowała się co się da zrobić aby temu zapobiec. 

 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że jest to w regulaminie utrzymania 

czystości i porządku jak również w zasadach ogólnych, że za porządek na swojej 

nieruchomości jest odpowiedzialny właściciel, użytkownik.  

 

Radny R. Jaworski powiedział, czy nie byłoby wskazane wrócić do podatku od psów.  

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że jest to decyzja Rady. Obecnie bardziej uzasadnioną 

decyzją jest to, aby Rada przeznaczyła środki, żeby każdy pies miał własny identyfikator  i 

wtedy prowadzenie rejestru ewidencji pozwoliłoby na identyfikację np. psa bezdomnego.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 



5 

 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Nowogrodziec w 2015 roku. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

3) w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości; 

 

Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz. Działka zabudowana 

budynkiem, który nie posiada własnego szamba i przyłącza wodociągowego, a korzysta z 

urządzeń znajdujących się na działce sąsiedniej, będącej w zarządzie wspólnoty 

mieszkaniowej. Obecnie nieruchomość nie jest zamieszkała, wcześniej była zamieszkała 

przez lokatora, lokator zdał i opuścił budynek. Budynki były zamieszkałe przez pracowników 

nadleśnictwa, jeden z tych budynków został przez mieszkańców wykupiony od nadleśnictwa, 

a mieszkaniec drugi tego budynku Bieniec 30 nie chciał wykupić, stąd na mocy ustawy 

nadleśnictwo w 2003 roku budynek przekazało gminie.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

4) w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości.  

 

Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz. Działki położone są miedzy 

ulicami 1 Maja i Bolesławieckiej. Jest to południowa pierzeja, kiedyś ten teren był 

zabudowany. Przed zatwierdzeniem podziału wystąpiono o opinię konserwatora zabytków, 

który wyraził opinie pozytywną. Jest to zgodne z koncepcją konserwatorską, która była 

sporządzona w 1996 roku i zaktualizowana w 2000 roku. Jest wstępne uzgodnienie Zarządu 

Dróg Powiatowych ponieważ przy wydzieleniu działek została część gminna jako 

komunikacja.   

 

Radny S. Łaniocha zadał pytanie, dlaczego jest użytkowanie wieczyste, a nie sprzedaż? 

 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że użytkowanie wieczyste wymusza 

obowiązki na właścicielu, który kupi czyli musi zacząć budowę w ciągu 2 lat, a skończyć w 

ciągu 5 lat.  

 

Radny S. Łaniocha stwierdził, że nie widzi interesu dla gminy. 

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że bardziej chodzi o rozwój miasta, a nie o dochód ze 

sprzedaży. Generalnie, w obrębie ochrony konserwatorskiej błędem byłoby sprzedawanie 

przez gminę prawa własności. Nieruchomości, jeżeli chodzi o ich zarządzanie powinno się 

odbywać tylko w formie użytkowania wieczystego. Są przykłady w centrum miasta sprzedaży 

i nierozpoczęcia budowy do dzisiaj, a to oczywiście szpeci architekturę miejską. Przy 

użytkowaniu wieczystym w okresie od 2 do 5 lat jest taka możliwość prawna odkupu 

nieruchomości od właściciela. W związku z tym takie rozwiązanie jest rekomendowane.  

Następnie zwrócił się do radnych K. Kiecenki i A. Kozioła – coś państwa śmieszy to może 

państwo powiedzą, w cyrku jesteśmy, czy gdzie? 
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Radny S. Łaniocha powiedział, że projekt uchwały nie mówi nic o tym tylko uzasadnienie do 

uchwały. 

 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że jest to w ustawie i dlatego nie powtarza 

się zapisów ustawowych. Są to terminy techniczne, a to później znajduje się w umowie.  

 

Radny M. Kruszelnicki zadał pytanie, czy jest plan zagospodarowania tych działek, jakie będą 

stały budowle, obiekty? 

 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że zgodnie z wymogami konserwatorskimi 

oraz zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki są w obszarze o symbolu 02 

U/M śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej w obrębie murów obronnych 

Starego Miasta. Wszystko zostało pozytywnie zaopiniowane przez konserwatora zabytków, 

który również będzie uzgadniał projekty budowlane, łącznie z kolorem elewacji i dachówki. 

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Kosior zadał pytanie, czy jest zainteresowanie tymi działkami? 

 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że tak.  

 

Radny R. Jaworski stwierdził, że nie podoba mu się podział, bo środek zostaje gminy. Nie 

będzie dochodu z podatku, a będą koszty utrzymania.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 11, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 1. 

 

5) w sprawie sprzedaży  nieruchomości; 

 

Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz. Działka położona jest przy 

drodze wojewódzkiej w kierunku z Nowogrodźca do Zebrzydowej. Nad działką biegnie linia 

wysokiego napięcia 2x220 kV. Wpłynął wniosek o kupno działki i sprzedaż powinna nastąpić 

w formie przetargu ustnego nieograniczonego.  

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie, czy jest to wniosek od osoby prywatnej? 

 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że tak.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie sprzedaży  nieruchomości.  

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

6) w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu dla przeprowadzenia głosowania          

w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. 

 

Projekt uchwały omówił Sekretarz GiM K. Orlef. Projekt uchwały powstał w oparciu o 
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ustawę Kodeks wyborczy art. 12 § 4. Dyrektor zakładu nigdy nie zgłaszał utrudnień, więc 

utworzenie obwodu jest zasadne.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w 

Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu dla 

przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 10 

maja 2015 r. 

 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

7) w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia           

24 lutego 2011 r. w sprawie 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; 

 

Projekt uchwały omówił Burmistrz R. Relich. Projekt uchwały określa stawkę godzinową. 

Dodatkowo doprecyzowano przypadki umożliwiające zwolnienia z opłat.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/11 Rady 

Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie 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. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

8) w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia 

za inkaso. 

 

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy I. Johna-Rudko. W roku bieżącym była już 

podjęta uchwała w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 

związku z wyborami sołtysów. Coraz więcej osób płaci przez internet, w bankach (około 50% 

należności) w związku z tym, że w mieście Nowogrodziec jest bank, który bez prowizji 

przyjmuje wpłaty od mieszkańców z tytułu podatków – pan Kowalik jako inkasent i sołtys 

miasta Nowogrodziec złożył  rezygnację ze względów zdrowotnych dlatego proponuje się 

odejście od wprowadzenia inkasa w mieście Nowogrodziec. W pozostałych miejscowościach 

jak dotychczas, czyli inkaso nadal byłoby prowadzone, ponieważ na terenie tych 

miejscowości nie ma możliwości bezpośredniej wpłaty.  

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie, czy pan Kowalik nie wyznaczył następnej osoby, która 

mogłaby być inkasentem? 

 

Skarbnik Gminy I. Johna-Rudko odpowiedziała, że nie wyznaczył.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 
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Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie poboru podatków i opłat, określenia 

inkasentów i wysokość 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; 

 

Skarbnik Gminy I. Johna-Rudko omówiła załączniki do projektu uchwały: tabela nr 1, 2, 2a i 

załącznik nr 1. 

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Kosior zadał pytanie, czym była podyktowana zmniejszona 

subwencja oświatowa? 

 

Skarbnik Gminy I. Johna-Rudko odpowiedziała, że tzw. czynnikiem A, który został 

zmniejszony między projektem budżetu państwa, który był wyliczany dla potrzeb subwencji 

poszczególnych jednostek, a faktycznym, który znalazł się w ustawie budżetowej. Czynnik 

jest podstawą do wyliczenia subwencji i zmienił się w całej Polsce.  

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Kosior zadał pytanie, czy różnicę będzie musiała pokryć 

Gmina? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że tak. 

 

Skarbnik Gminy I. Johna-Rudko dodała, że jest to pomniejszanie dochodów gminy, a tym 

samym wydatków. Należało znaleźć źródło finansowania, bo byłaby niezgodność z tym co 

Minister Finansów przekazuje gminie.  

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że nie skorygowano planów finansowych szkół 

pomniejszając im dochody tylko sfinansowano tą różnicę z innych źródeł. 

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Kosior stwierdził, że obciążenia przerzucane na gminę są coraz 

większe. 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że na ręce Przewodniczącej Rady złożył wniosek z prośbą 

o decyzje kierunkowe dotyczące finansowania oświaty w kolejnych latach. Wszystkim znana 

jest informacja o protestach nauczycieli związanych z podwyżkami wynagrodzeń. Jeżeli Rząd 

taką decyzję podejmie (proporcjonalnie do udziału gmin) to będzie potrzeba zwiększenia 

wydatków. Warto się zastanowić (co jest tematem nadal aktualnym) nad siecią szkół 

podstawowych i gimnazjalnych oraz nad formą rozszerzonej edukacji przedszkolnej i 

obowiązkami, które są obowiązkami gminy jako zadania własne gminy, na które gmina nie 

otrzymuje środków, pomimo deklaracji Rządu w poprzednich latach. Jest to problem w 

większości gmin w Polsce, nie tylko gminy Nowogrodziec.  

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie odnośnie zwiększonej kwoty na usługi prawne, czy to 

dotyczy usług prawnych ogólnych gminy, czy chodzi o jakieś konkretne zadania, na które 

brakuje obecnie finansów? 

 

Skarbnik Gminy I. Johna-Rudko odpowiedziała, że ogólnie na obsługę prawną, ale z różnych 
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źródeł. Są sprawy podatkowe i te środki, które zostały zaplanowane najpewniej nie będą 

wystarczające.  

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie – a to „najpewniej” ustalane jest na podstawie dotychczas 

zawartych umów, czy nowych? 

 

Skarbnik Gminy I. Johna-Rudko odpowiedziała, że dotychczas zawartej umowy i czynności, 

które pojawiają się w związku z wyrokami, czy decyzją którą trzeba przygotować, czyli 

czynności, które pojawiają się w trakcie pracy. 

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Kosior zadał pytanie, czy zwiększenie obsługi prawnej 

spowodowało uzyskanie przez gminę zwrotu podatku VAT w kwocie 105.380 zł? 

 

Skarbnik Gminy I. Johna-Rudko odpowiedziała, że ponad 20 tys. to jest obsługa, ponieważ 

umowa jest tak skonstruowana, że po uzyskaniu dochodu gmina płaci prowizję dla firmy, 

która przygotowała interpretację. Do zamknięcia się całości jest dokładane do ogólnej obsługi 

prawnej na przyszłe zobowiązania.  

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Kosior zadał pytanie, czy wynagrodzenie jest od kwoty 

odzyskanego podatku? 

 

Skarbnik Gminy I. Johna-Rudko odpowiedziała, że tak. 

  

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

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

Miasta Nowogrodziec na 2015 rok. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 11, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 1. 

 

 

Ad. 3. Sprawy różne: 

 

1) pismo Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 

Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Nowogrodźcu dotyczące wykonania tablicy 

upamiętniającej powstanie Polskiego Państwa Podziemnego; 

Burmistrz R. Relich poinformował, że pismo było przedmiotem dyskusji w poprzedniej 

kadencji Rady. W kompetencji Rady w drodze uchwały jest ustanawianie pomników, treści i 

osób uhonorowanych, jeżeli mają być te osoby wymienione z imienia i nazwiska. W 

pierwotnym piśmie takowe osoby przez Związek Kombatantów zostały przedstawione. Nie 

było odpowiedzi negatywnej. Uwarunkowanie było takie, że czas od wniosku do momentu 

uroczystego odsłonięcia był stosunkowo niewielki, w związku z tym decyzja została 

odroczona. Kombatanci swój wniosek ponawiają, jest on innej treści, ale z odwołaniem do 

pierwotnego pisma, należałoby się zastanowić w jakiej formie, w jakim miejscu, czy to ma 

być pomnik, czy tablica upamiętniająca, czy te osoby. Powinno być to poprzedzone pracami z 

wiedzą historyczną, która pozwoli na weryfikację zasług, ponieważ jest to dość szczególna 

materia. Należy zdawać sobie sprawę, że taka decyzja Rady będzie przedmiotem oceny i nie 

należałoby popełnić błędu, w którym kogokolwiek, a szczególnie z osób żyjących, chociaż 

jest takie prawo niepisane, że pomników za życia się nie stawia, aby kogoś nie pominąć. 
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Wiceprzewodniczący Rady A. Kosior stwierdził, że wnioskodawcy w pierwotnym piśmie 

zwracali się o upamiętnienie konkretnych osób. Widzi ryzyko w przypadku pominięcia 

innych osób, które miały swój udział, a nie zostały w piśmie przedstawione. Należałoby 

sprawę dogłębnie zbadać. W przypadku tablicy uważa, że powinna być bez nazwisk.  

 

Radny P. Nieratka zaproponował wykonanie tablicy np. z napisem „Polska Walcząca – dla 

Żołnierzy Walczących za Polskę”. 

 

Burmistrz R. Relich zwrócił się z propozycją, aby w ramach organizacji sprawą zajęła się 

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych, która zastanowiłaby się nad formą, treścią hasła, 

znaku oraz miejsca i datę upamiętnienia. 

 

Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz poprosiła o zastanowienie się i do sprawy Rada 

powróci na kolejnym posiedzeniu. 

 

2) wniosek pana Burmistrza dotyczący wskazania sposobu finansowania studzienki 

kanalizacyjnej wody deszczowej na skrzyżowaniu ulic Różanej z Kwiatową; 

 

Radny M. Kruszelnicki poinformował, że również składał wniosek w tej sprawie i otrzymał 

informację od Burmistrza, że sprawa nabierze swojego tempa, bo będzie powołana specjalna 

komisja, która stwierdzi w jaki sposób będzie można to wykonać.  

 

Radny R. Jaworski zadał pytanie, ile to by miało kosztować i czemu tak dużo? 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że obecnie otrzymuje bardzo dużo wniosków. Uchwałą 

Rady Miejskiej zostały przeznczone środki na remonty dróg i infrastruktury, która temu 

towarzyszy i praktycznie już dzisiaj można wstępnie oszacować te wnioski, a trwa praca 

Komisji Rewizyjnej, która dotyczy kontroli stanu dróg gminnych to uważa, że te środki są już 

za małe. W związku z tym wniosek może nie jest prośbą do Rady o rozwiązanie problemu 

tylko zastanowienie się nad tym jak finansować te zadania. Także chce to realizować, też 

podziela wnioski mieszkańców, tylko prosi o wskazanie źródła finansowania. Wtedy gdy ta 

decyzja zostanie podjęta, to będzie decyzją wspólną i będzie za nią wspólna 

odpowiedzialność. Ponadto, na jednej z komisji udzielał informacji, że gmina prowadzi prace 

projektowe, zgodnie z uchwałą Rady o gospodarce wody deszczowej w obrębie ulic Asnyka, 

Mickiewicza i Kolejowej jako zlewni tej wody do rzeki Kwisy. Aby złożyć wniosek o 

pozwolenie na budowę potrzebne jest uzgodnienie, którego gmina nie posiada, a które jest 

bardzo istotne, stąd została aneksowana umowa. Zwrócił uwagę, że zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa zagospodarowanie wody deszczowej ma się odbywać w 

granicach nieruchomości, która stanowi własność właściciela nieruchomości. Oczywiście nie 

planuje się tak jak inne samorządy, że podejmują trudne próby ustalenia opłat za 

zagospodarowanie wody deszczowej, bo trzeba sobie zdawać sprawę jakie ewentualne 

konsekwencje, czyli kontrowersje wywołałoby to wśród mieszkańców. Poleca, aby w trakcie 

prowadzonych kontroli zwrócić uwagę na to jak odpływy z placów, z dachów są 

odprowadzone na chodniki, które stanowią własność gminy i nie jest to ziemia niczyja, tylko 

powinno być wykonane w sposób zalegalizowany i uporządkowany. Na obszarach wiejskich 

gmina od wielu lat współpracując z Zarządem Spółek Wodnych czy Zarządem Melioracji i 

Urządzeń Wodnych we Lwówku Śl. prowadzi prace melioracyjne udzielając dotacji. To 

staranie się gminy w zakresie zagospodarowania wód deszczowych jest efektywne, ale jest to 

proces ciągły, który trwa. To nie są tylko rowy, przepusty, mostki, ale też elementy 

odwodnienia jak studzienki np. wody deszczowej, które są urządzeniami w drogach i nie 
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tylko gminnych, ale i powiatowych.  

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Kosior zadał pytanie, jaki jest koszt wykonania takiej 

studzienki? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że sama studzienka jako urządzenie nie jest droga, ale 

odprowadzenie wody deszczowej wymaga też sieci i ewentualnie pozwolenia wodno-

prawnego. Jeśli do istniejącej sieci jest możliwość techniczna przyłączenia, a operat wodno-

prawny na to pozwala i nie zwiększa się ilości zrzutu wody deszczowej, która jest w decyzji 

to podłączenie kolejnej instalacji jest możliwe. Tylko jest pytanie, jaka jest przyczyna, czy to 

jest woda, która w tym zastoisku jest wodą, która spływa powierzchniowo, czy jest to woda, 

która jest odprowadzona rurą na chodnik. 

  

Radny M. Kruszelnicki powiedział, że na pewno jest to woda, która nie jest odprowadzona z 

żadnego dachu, po prostu się zbiera w wyniku opadów deszczu.  

 

Radny R. Jaworski poinformował, że trwają prace o zagospodarowaniu wody opadowej i 

roztopowej i trzeba będzie się tym zająć.  

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że zgodnie z projektem tej ustawy zadania, które dzisiaj 

wykonują mieszkańcy, którzy są w spółkach wodnych, a nie wszystkie sołectwa są, bo 

niektóre uchwałami zebrań wiejskich wystąpiły ze spółek, będą zadaniem własnym gminy. 

Wszystko na to wskazuje, prace legislacyjne w Sejmie zmierzają ku temu, że to będzie 

zadanie gminy i prawdopodobnie będzie się wiązało z kolejnym obciążeniem publiczno-

prawnym mieszkańców.  

 

Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz poinformowała, że wniosek zostanie przekazany do 

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 

 

Radny M. Kruszelnicki dopowiedział odnośnie drogi na ul. Różanej, budowa jej została 

rozpoczęta, ale nigdy niedokończona. Studzienki, które się w niej znajdują są powyżej asfaltu 

i dlatego tak się dzieje.  

 

3) wniosek pana Burmistrza dotyczący podjęcia decyzji kierunkowej w sprawie zmiany 

terminów częstotliwości opłat za odpady komunalne; 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że nie prowadzono egzekucji dlatego, że koszty 

korespondencji opłat pocztowych byłyby wyższe jak wysokość opłaty. Prace rozpoczną się z 

uwagi na to, że poziom zaległości z tytułu opłat wynosi blisko 170 tys. zł. System gospodarki 

odpadami bilansuje się niemniej jednak, z racji obowiązków prawnych gmina będzie 

przystępować do egzekucji w stosunku do mieszkańców, którzy zalegają z opłatami. 

Ponieważ pierwotnie gdy system był wdrażany, były to opłaty kwartalne z góry i na 

podstawie różnych protestów ze strony mieszkańców ostatecznie zdecydowano, że będą to 

opłaty miesięczne z dołu. Większość mieszkańców płaci jak uważa, nie płaci być może z 

różnych przyczyn np. nie posiada środków finansowych, może zapomina, ale trudno 

powiedzieć jakie są przyczyny. Gminy Osiecznica czy Bolesławiec mają system opłat 

kwartalny i w ocenie wójtów ten system się sprawdza. Wtedy gdy decydowano o systemie 

opłat miesięcznych argumentacją było to, że opłata płacona kwartalnie jest zbyt znaczącym 

wydatkiem w sposób jednorazowy, bo nie zawsze właściciel nieruchomości może 

zaplanować, a opłaty się kumulują np. podatek, opłaty za energie, gaz, wodę. 
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Radna K. Kiecenka zadała pytanie, czy mowa jest o opłacie za przebyty kwartał z dołu, czy z 

góry? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że z dołu.  

 

Radny J. Jaworski powiedział, że nie rozumie tego, bo pieniądze jeszcze później do gminy 

wpłyną.  

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że wprowadzono system opłat masowych i automatyzacja 

tego procesu powoduje, że mieszkańcy jeśli mają zlecenia stałe np. w banku to są 

nieprawidłowe opisy, płacą po terminie, system generuje upomnienia, a urząd nie jest w 

stanie codziennie księgować wszystkich opłat. Powoduje to, że obsługa i koszty są wyższe i 

jest to nieefektywne.  

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie, a nie ma możliwości zrobić tak, że jest decyzja na kwartał, 

ale z możliwością płatności miesięcznej, żeby system nie generował tych upomnień? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że funkcjonalności oprogramowania nie zna i trudno 

odpowiedzieć na to pytanie.  

 

Radna K. Kiecenka powiedziała, żeby to nie spowodowało to, że ludzie tym bardziej nie będą 

płacić i zadłużenia będą narastać, bo suma jednorazowa będzie znacznie wyższa.  

  

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że jest i tak będzie grupa mieszkańców, która z braku 

możliwości finansowych i innych nie będzie płacić i gmina stanie przed faktem pokrycia tej 

straty, która będzie stratą na środkach publicznych, a odpady i tak powstają.  

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Kosior powiedział, że można zrobić kontrolę kwartalną i 

wtedy zadziałać, bo system będzie widział, czy w ciągu trzech miesięcy jest wymagana kwota 

zapłaty, czy też nie ma. Uważa, że jeżeli ktoś płaci miesięcznie to też będzie płacił kwartalnie. 

Z doświadczenia wie, że formy płatności przez mieszkańców są różne, dużo osób płaci 

kwartalnie.  

 

Burmistrz R. Relich oznajmił, jaką decyzję kierunkową Rada podejmie, to będzie tak 

wykonywane.  

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Kosior zadał pytanie, czy ewentualne wprowadzenie 

kwartalnej opłaty spowoduje określone oszczędności finansowe i w jakiej wysokości? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że np. opłaty pocztowe to jest rząd wielkości 20 tys. zł, o 

każdorazowej zmianie rachunku bankowego, czy wysłanie upomnienia to ten list kosztuje od 

5 zł do 7 zł.  

 

Radny J. Jaworski powiedział, że w wezwaniu do zapłaty można napisać za ile miesięcy nie 

było płacone i wezwania nie trzeba wysyłać co miesiąc.  

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że mieszkańcy różnie reagują, ale zdarza się też tak, że są 

wiele miesięcy za granicą, wracają do domu i wtedy płacą rachunki z dołu za cały rok, bo nie 

mają stałych przychodów np. w postaci wypłaty.  
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Radny J. Jaworski powiedział, że są tacy, którzy za pół roku płacą z góry, a nawet za rok.  

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że nie stanowią większości.  

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Kosior zadał pytanie, czy te 20 tys. to jest obsługa roczna, czy 

miesięczna? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że zależy, bo jak były wysyłane informacje o 

wprowadzeniu systemu opłat masowych to była jednorazowa opłata. 

 

Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz uważa, że kto płacił to dalej będzie płacił, a ci co nie 

płacili to dalej nie będą płacić, a tym sposobem można zaoszczędzić.  

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że byłoby to sporym udogodnieniem. 

 

Radny J. Jaworski powiedział, że będzie lżej ponieważ spółdzielnie i wspólnoty będą płacić 

za mieszkańców i Burmistrz będzie miał oszczędności.  

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że nie Burmistrz tylko Gmina, a Gmina to wspólnota 

mieszkańców. 

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Kosior powiedział, że trzeba nad tym się zastanowić ponieważ 

zmiana płatności spowoduje frustrację mieszkańców. 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że nie oczekuje decyzji dzisiaj od Rady ponieważ 

proponuje 1 stycznia 2016 r. i to jest czas na zastanowienie się, czy na zebraniach wiejskich 

czy w jakiejkolwiek innej formie przedyskutować sprawę. Może sytuacja ulegnie zmianie i w 

trakcie roku zostanie podjęta inna decyzja.  

 

4) wniosek pana Burmistrza dotyczący podjęcia decyzji kierunkowej w sprawie 

finansowania zadań oświaty i edukacji; 

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Kosior zadał pytanie, ile rocznie z budżetu gminy dopłaca się 

do szkół? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że ta informacja jest w załączniku nr 8 do budżetu. 

 

Radny K. Sadowski zadał pytanie, czy o podwyżkę domagają się pracownicy socjalni? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału 

w Nowogrodźcu dotyczy pracowników administracji, ale z informacji krajowych Związek 

Nauczycielstwa Polskiego planuje akcję protestacyjną związaną z żądaniem wzrostu 

wynagrodzeń nauczycieli w Polsce. Jaka forma protestu będzie i jaka będzie ostatecznie 

decyzja Rządu trudno dzisiaj przesądzić. Gmina otrzymuje subwencję ogólną oświatową, 

jeżeli środków brakuje a gmina jest organem prowadzącym, to różnica pokrywana jest z 

dochodów własnych gminy.  

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Kosior powiedział, że najwięcej zyskują ci, którzy są na płacy 

minimalnej, bo co roku mają podwyżkę. 
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Radny K. Sadowski stwierdził, że jedyną szkołą, która nie przynosi strat to szkoła w 

Nowogrodźcu. 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że jest to szkoła, która finansuje się w subwencji i jeszcze 

środki z subwencji oddaje na inne szkoły. 

 

Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz zaproponowała przekazanie wniosku do Komisji 

Oświaty i Spraw Społecznych. 

 

Radny R. Jaworski powiedział, że należałoby połowę szkół zamknąć. 

Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz dodała, że utrzymanie szkół w których jest 40 

uczniów to mija się z celem.  

 

5) Radna K. Kiecenka zwróciła uwagę na drobną rzecz mogłoby się wydawać, choć w jej 

mniemaniu bardzo ważną, że Burmistrz jest gościem, bardzo miłym i ważnym 

gościem, jednak zgodnie z przepisami prawa to Przewodnicząca jest od tego żeby 

przywołać i zwrócić uwagę radnym a nie Burmistrz, więc prosiłaby, aby Burmistrz 

wstrzymywał się od zbędnych komentarzy, bo od tego jest Przewodnicząca Rady. 

 

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

godz. 15:30 zamknęła posiedzenie.  

 

 

       Protokołowała:                                                                                    Przewodniczyła: 

 

                                                                                                              Przewodnicząca Rady  

     Jolanta Janeczko                                                                                 

                                                                                                             Antonina Szelechowicz 

        podinspektor  

ds. obsługi Rady Miejskiej 

 

 

 

 


