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Protokół nr 3/15 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

w dniu 27 lutego 2015 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Kazimierza Czerniaka. 

 

Godz. rozpoczęcia – 12:00 

Godz. zakończenia – 14:20 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1) Kazimierz Czerniak – Przewodniczący Komisji 

2) Barbara Sikora – Z-ca Przewodniczącego Komisji 

3) Mirosław Kruszelnicki – Członek 

4) Arkadiusz Kosior – Członek 

5) Stanisław Łaniocha – Członek 

6) Ryszard Jaworski – Członek 

7) Aneta Bochenek – Członek 

Nieobecni radni: Józef Pełka, Mirosław Kędzia, Barbara Wójtowicz. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich 

2) Naczelnik Wydziału Komunalnego Dariusz Jancelewicz 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Informacja i analiza programu gospodarki mieszkaniowej w Gminie Nowogrodziec – 

mieszkania komunalne i socjalne. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku w sprawie złożonego podania o umorzenie 

zaległości z tytułu wynajmu lokalu. 

5. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 1. Otwarcia posiedzenia i przedstawienia porządku dokonał Przewodniczący Komisji     

K. Czerniak. 

Do porządku nie wniesiono uwag. 

 

Ad. 2. Protokół nr 2/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. przyjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” przyjęciem – 7, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” 

– 0. 

 

Ad. 3. Podstawowe informacje na podstawie Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2014-2018 oraz na 

podstawie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy przedstawił Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz. 

 

W dyskusji poruszono następujące tematy: 
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Radny A. Kosior zadał pytanie, czy jest szansa na poprawę dachu na budynku w Rynku – nad 

restauracją Smakonomia? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że kamienica w całości jest własnością prywatną. 

Właściciel wielokrotnie deklarował, że przystąpi do remontu dachu i elewacji, ale niestety te 

deklaracje nie są realizowane.  

Ponadto poinformował o planowanej rewitalizacji Rynku, na którą gmina posiada pozwolenie 

na budowę, ale żeby móc ją wykonać powinny nastąpić remonty elewacji. Gmina nie może 

udzielić dotacji w ramach programów własnych z uwagi na to, że kamienice nie są wpisane 

do rejestru zabytków. Gdyby były, co rodzi określone dodatkowe obowiązki wobec 

konserwatora, to wtedy istniała by taka możliwość. Gmina podjęła starania i zachęca 

wspólnoty, aby składali wnioski w ramach możliwości pozyskania środków unijnych z  

Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina pomoże w ewentualnym złożeniu 

dokumentów i udzieleniu informacji. Centralna cześć Nowogrodźca w obrębie murów 

obronnych zostanie uporządkowana w całości po budowie kanalizacji sanitarno-

wodociągowej, ale aby był efekt to wymagana jest praca właścicieli lokali.  

 

Radna B. Sikora zadała pytanie, czy dofinansowania dotyczą też świetlic i kościołów? 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że dotyczy to gospodarki nisko emisyjnej i 

tak samo będzie z rewitalizacją.  

Burmistrz R. Relich odpowiedział odnośnie kościołów – nie jest to wykluczone, ponieważ 

samorząd województwa jako dysponent środków unijnych określa w konkursach podmiotowo 

kto może złożyć wniosek.  

 

Radny R. Jaworski zadał pytanie, czy jest podział mieszkań według stanu technicznego –  

dobre, średnie i zadawalające? 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że są oceniane tylko budynki gminne i są 

dwa budynki przy ul. Lubańskiej, które wymagają nakładów finansowych. 

Burmistrz R. Relich dodał, że zobowiązania, które zostały podjęte, a uchwałą Rady są też  

zobowiązaniami, co może nie wszyscy radni do końca to rozumieją – jest to pozwolenie na 

budowę dwóch budynków socjalnych (w tym momencie poprosił radną A. Bochenek, aby nie 

robiła takiej zafrasowanej miny bo go rozprasza). W związku z tym część mieszkańców, 

którzy powinni mieszkać w lokalach socjalnych, ale z uwagi na ich brak zamieszkuje w 

lokalach komunalnych. Dlatego zaprojektowano, jest wskazana lokalizacja i jest pozwolenie 

na budowę. Jeżeli będzie to możliwe, gmina będzie aplikować o środki w celu realizacji 

inwestycji, bądź będzie to inwestycja realizowana z własnych środków. Inwestycję 

planowano rozpocząć w roku bieżącym, ale z uwagi na to, że podjęto wysiłek inwestycyjny z 

adaptacją zakładu opiekuńczo-leczniczego w kwocie kilku milionów złotych, to zadanie 

zostało odłożone na rok przyszły. Odnośnie budownictwa komunalnego tj. zakup 

nieruchomości przy ul. Lubańskiej od Grupy INCO – zgodnie z przedstawionym 

uzasadnieniem dwie kondygnacje planowane są do adaptacji na lokale mieszkalne, a parter 

pozostawić na działalność usługową, bo taka jest określona w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. W zakresie budownictwa jednorodzinnego – w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w obszarze Nowogrodźca następuje 

sprzedaż nieruchomości niezabudowanych czyli działki budowlane, tam gdzie istnieje 

infrastruktura bądź gdzie została wybudowana infrastruktura. Jest to zgodne z kierunkami 

rozwoju przestrzennego miasta. W latach poprzednich było tak, że polityki mieszkaniowej 

czy przestrzennej miasta niestety nie było bądź była zaburzona tzn. gmina nie sprzedawała 

nieruchomości, które miała w zasobach. Przekształcała nieruchomości prywatne, które miały 

przeznaczenie rolnicze na budowlane, właściciele tych nieruchomości sprzedawali te 

nieruchomości, a gmina podążała z konieczną budową infrastruktury po wybudowaniu 
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domów. Przykładem jest ulica Wiśniowa i Morelowa, czyli powstało osiedle domów 

jednorodzinnych w zasadzie bez infrastruktury w cudzysłowie „na polu”. Udało się to z 

dobrym skutkiem, niemniej jednak dla budżetu zostały zachwiane proporcje, gdyż nie było 

dochodów ze sprzedaży a były dość znaczące nakłady inwestycyjne z uwagi na konieczne 

wykonanie elementów infrastruktury. Podobna logika w kontekście Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej – gmina włączyła grunty do strefy, objęła akcje oprócz opłaty za 

administrowanie, które pobiera strefa, to dochody ze sprzedaży tych gruntów, rzędu 

kilkunastu czy kilkudziesięciu milionów w skali tych lat, były dochodami strefy. Nie udało się 

ułożyć tak relacji żeby drogi, wodociągi i kanalizacja powstała staraniem strefy. Jeżeli Rada 

chce oceniać, to powinna te czynniki brać pod uwagę. Stoi na takim stanowisku, że 

realizowany jest interes publiczny, Gmina nie jest komercyjną firmą i powinna być 

wykazywana wielka staranność.  

Bardzo ważną uchwałą jest uchwała podjęta przez Radę z inicjatywy Rady w 2004 roku 

odnoście udzielenia bonifikaty 90% przy sprzedaży mieszkań komunalnych. Był wtedy 

radnym i uważał (między innymi z radnym Skwarkiem byli inicjatorami tej uchwały) żeby 

nastąpiła sprzedaż mieszkań komunalnych, aby najemcy zasobu komunalnego byli 

właścicielami. Z mocy prawa powstawały wspólnoty i jak widać to na przestrzeni lat była to 

dobra decyzja. Udzielane jest wsparcie wspólnotom w postaci przekazywanego funduszu 

remontowego. Czynione są starania w celu pozyskania deweloperów pod budowę 

samodzielnych inwestycji w gminie. Niestety w ocenie deweloperów rynek miasta jest 

oceniany jako nieatrakcyjny.  

Powrócił do spotkania z przedsiębiorcami w strefie – jeżeli chcemy korzystać z potencjału 

strefy to powinniśmy starać się stworzyć warunki w gminie, szczególnie w Nowogrodźcu z 

uwagi na to, że te zasoby są dostępne, aby przyszli czy potencjalni pracownicy osiedlali się w 

mieście. Na pewno jest obarczone błędem, że 1/3 pracowników strefy to mieszkańcy Gminy 

Nowogrodziec, a 2/3 to mieszkańcy spoza gminy. Pracodawcy nie odpowiedzieli na pytanie, 

ilu zatrudniają mieszkańców. Największym sukcesem i powodzeniem wspólnej realizacji we 

współpracy jest TOYOTA, która zatrudnia 900 osób, płaci gminie podatek, od gminy nabyła 

nieruchomość i gmina uzyskała dochód ze sprzedaży. Są świetne relacje jeżeli chodzi o 

współpracę. 

 

Radna B. Sikora wtrąciła – czy nie ma ryzyka, że TOYOTA będzie chciała zwrotu podatku? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że nie ponieważ zainwestowali na terenach nie objętych 

uchwałą.  

Chciałby, pomimo różnic, które dzielą, aby ze sobą współpracować, przy odmienności 

patrzenia na różne sprawy –  to jest nasza odpowiedzialność wobec mieszkańców, jest 

ostatnia perspektywa unijna, są to ogromne pieniądze i jak będzie odpowiadał tylko na 

wnioski i interpelacje, będzie wytwarzana atmosfera konfliktu to nie będzie czasu na 

współpracę. Osobista rzecz, która go spotkała, to przez tą atmosferę otrzymał w skrzynce 

pocztowej anonim z pogróżkami utraty życia i zdrowia rodziny i w dniu dzisiejszym oddał 

sprawę policji. Jak ma funkcjonować i zarządzać gminą? Jak każdy jest także człowiekiem i 

ma prawo do wypoczynku i spokoju. Jest to sytuacja (tak to odbiera), że burmistrz działa na 

szkodę gminy, jest niegospodarny itp. Nie on podejmował te uchwały, stara się ograniczyć 

prawo do zwolnienia. Udawało się nie tylko w formie uchwały i głosowania uzyskiwać od 

Rady zgodę tylko też poparcie w komunikacji ze społecznością lokalną. Jeżeli chcemy 

przedstawiać inaczej, wywoływać na tym tle różne emocje – redaktorowi bolec.info 

odpowiada pisemnie dlatego, że to co jest w artykułach narusza art. 12 prawa prasowego. Jest 

w stanie wykazać w zasadzie w każdym artykule niespójności cytowanych wypowiedzi, które 

miały miejsce.  

To co wiąże się jeszcze z polityką mieszkaniową, czy z mieszkalnictwem w gminie są to 
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decyzje związane z planowaniem przestrzennym i wskazywaniem nowych obszarów pod 

budownictwo mieszkaniowe tzw. zmiany w planie. Podjęte wcześniej uchwały Rady o 

przeznaczeniu terenów na budownictwo mieszkaniowe mają ogromne zasoby. Jest potencjał 

na rynku pierwotnym i wtórnym nieruchomości budowlanych, które mogą potencjalni 

mieszkańcy nabyć od gminy bądź właścicieli prywatnych, aby realizować i budować domy. 

Czynione są starania w tym kierunku, aby budowali tam gdzie jest infrastruktura, albo tam 

gdzie w przyszłości będzie. Uwzględnia się taką infrastrukturę jak wodociągi, kanalizacja 

sanitarna, drogi, szkoła, przedszkole, świetlica. Elementem istotnym jest lokalizacja z uwagi 

na infrastrukturalną sieć dróg, które łączą miejscowości, a nie są tylko drogami gminnymi. Są  

to w większości drogi powiatowe, czy dwie drogi wojewódzkie, które przebiegają przez teren 

gminy i droga krajowa. Podejmowane zmiany w planach ukierunkowywały na rozwój, na 

wzmocnienie ludnościowe danych obszarów z uwagi na już istniejące zasoby.  

Odniósł się do złożonej interpelacji radnego M. Kruszelnickiego w sprawie zamontowania 

studzienki – prowadzone są prace projektowe kanalizacji deszczowej na obszarze 

Nowogrodźca, które obejmują zlewnię np. ul. Różanej. Po ulewnych deszczach, które miały 

miejsce w lipcu 2014 r. gdzie została zalana ulica Mickiewicza i Kolejowa – ulice powiatowe, 

które są w mieście to z uwagi na to, że część kanalizacji deszczowej czy systemu gospodarki 

wodnej, na to składają się kanały deszczowe w drogach publicznych, rowy melioracyjne, 

przepusty i zbiorniki retencyjne, które były budowane przez Niemców jako spójny system. 

Gmina w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Nowogrodźcu znaczną część kanalizacji 

deszczowej poprawiła, która była w złym stanie technicznym. Chodnik przy ulicy 

Mickiewicza – chodnik w Zarządzie Dróg Powiatowych – jest dlatego tak pofalowany, bo 

brak kanalizacji deszczowej powoduje, że uległ degradacji. Prace obejmują zlewnię ulicy 

Asnyka, części Milikowa, ulicy Sosnowej, Jodłowej, Różanej. Cieszy się, że mieszkańcy 

osiedlają się w gminie, budują domy tylko ta spójna praca, konsekwencja i systematyczność 

jeżeli gmina w planie przeznacza tereny pod budownictwo mieszkaniowe to powinna w 

budżetach konsekwentnie realizować infrastrukturę.  

Przekroje kanalizacji deszczowej pozwalają na odbiór wody, ale określonej liczby l/s. 

 

Radny M. Kruszelnicki nadmienił, że budowa drogi nie została dokończona i studzienki 

znalazły się powyżej poziomu jezdni. Woda wszystko omija i skupia się w najbardziej 

newralgicznym miejscu.  

Burmistrz R. Relich poinformował, że ta kanalizacja deszczowa służy przede wszystkim 

odprowadzeniu wody z dróg publicznych. Nikt z mieszkańców właścicieli nieruchomości nie 

sformalizował decyzją organu czyli Burmistrza Nowogrodźca zgody na włączenie się do 

kanalizacji deszczowej. Zgodnie z prawem każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek 

zagospodarować wodę deszczową w granicach nieruchomości. Nie wolno na nieruchomość 

stanowiącą własność gminy opuszczać wody deszczowej. Jaka jest stosowana praktyka 

wiemy, wystarczy przejść ulicami Nowogrodźca i zobaczyć wyprowadzone odpływy na 

chodniki i bezpośrednio na drogę. Stan techniczny rur, studzienek, ich wysokość, regulacja, 

brak zbiornika wyrównawczego, który na ulicy Kolejowej został zasypany, wysokie ciśnienie 

wód deszczowych na ulicy Górników powodują sytuację, która w przypadku bardzo 

intensywnych krótkotrwałych ulewnych deszczy jest bardzo kłopotliwa.  

Za kanalizację sanitarną odpowiada spółka „Hydro-Tech”, posiada służby techniczne i w 

sytuacjach ratunkowych jest prowadzone całodobowe pogotowie.  

 

Radny A. Kosior zwrócił uwagę, że mieszkańcy przy ulicy Kolejowej sami bez żadnego 

pozwolenia pozasypywali rowy.  Należałoby w sposób administracyjny wystąpić do tych 

mieszkańców o odtworzenie rowu.  

Burmistrz R. Relich powiedział, że jest obserwowana taka praktyka, że każdy się grodzi i 
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podnosi, a woda musi znaleźć ujście. Istotna sprawa – tam gdzie są spółki wodne od 8 lat 

(wcześniej takiej współpracy nie było) udzielana jest dotacja członkom spółek wodnych i stan 

konserwacji i odbudowy rowów znacząco się poprawił. Część sołectw uchwałą zebrań 

wiejskich nie jest w spółkach wodnych i dotacje nie są udzielane, ponieważ jest to prawnie 

nie możliwe. Drugim zarządcą drogi jest Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Lwówku 

Śl. i największą ich inwestycją była przebudowa gościszowskiego potoku i Iwnicy do ujścia 

do Kwisy. Ten cel udało się osiągnąć dzięki dobrej współpracy z ówczesnym Dyrektorem M. 

Krajentą. Niemniej jednak są dwa domy, które są nieruchomościami prywatnymi na trasie 

zalewowej i gdy woda się podnosi powoduje to stan zagrożenia powodziowego. Zauważalne 

jest, szczególnie w Milikowie, jak mieszkańcy przy budowie kanalizacji sanitarnej usypują 

tarasy z widokiem na rzekę co spowoduje, że ta woda przypłynie w czasie powodzi jak nie z 

lewego brzegu to na prawy. Nadmienił, że ustawodawca zapowiada zmiany polegające na 

tym, że gmina przejmie rolę spółek wodnych.  

 

Radny R. Jaworski odniósł się do sprawy sprzedaży mieszkań – mieszkania są sprzedawane 

po obrysie budynków, a cały grunt około budynku należy do gminy (koszenie trawy, 

sprzątanie, oświetlenie itd.). Uważa, że jeżeli ktoś kupuje mieszkanie to powinien kupować z 

udziałem w gruncie. Ten problem jest w całej Polsce w dużych miastach. Ponadto zadał 

pytanie, czy zostanie to zmienione i grunty zostaną przekazane wspólnotom, aby ponosiły 

koszty utrzymania tych gruntów?  

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że w centrum miasta, czy w strefie zabytkowej raczej nie 

dlatego, że ta sytuacja jest korzystna przy rewitalizacji płyty rynku. Korzystna w tym sensie, 

że w rynku powstało wiele samowoli budowlanych w postaci komórek, garaży, które nie są 

zgodne z architekturą. Gdyby gmina nie była właścicielem tych nieruchomości to nie 

mogłaby w ramach rewitalizacji, dysponując prawem własności, zaprojektować innego 

rodzaju przeznaczenia tych nieruchomości. Inna rzecz, jeżeli chodzi o inne nieruchomości to 

uwaga jest słuszna.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie, ile jest mieszkań, które są wynajmowane 

w spółdzielni, a lokator nie płaci tylko gmina? 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że są to dwa lokale.  

 

Ad. 4. Burmistrz R. Relich poinformował, że zgodnie z uchwałą podjęto decyzję o likwidacji 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i podmiotem przejmującym zadanie była 

Spółka „Hydro-Tech”. Wierzytelności z tytułu zaległości opłat czynszu po zlikwidowanym 

zakładzie nie obciążyły rachunku Spółki „Hydro-Tech” tylko zostały zarachowane w 

budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec. Gmina próbuje te wierzytelności odzyskać, czyli 

prowadzi postępowania, także komornicze. W sytuacji gdy uzna, że nie ma możliwości 

egzekucji, a wniosek dotyczy mieszkanki gminy to za zgodą Komisji Rady spisujemy w 

straty. Osoba, która zalega z płatnościami nie rokuje możliwości spłaty i nie płaci bieżących 

zobowiązań. Jedyne co się udało to, że mieszkanka wykonuje prace na rzecz mieszkańców 

przy utrzymaniu czystości i zieleni pod nadzorem Spółki „Hydro-Tech’ odpracowując czynsz.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie, czy nie ma żadnych rokowań, że spłaci 

dług wobec gminy? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że nie.  

 

Radny R. Jaworski powiedział, że umarzając zaległości zrobimy jej krzywdę, ponieważ trzeba 

będzie wystawić PIT i będzie musiała wykazać to jako dochód i zapłacić podatek. 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że za to zapłaci ośrodek pomocy społecznej. Nadmienił 
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również, że gmina porządkuje jeszcze do dzisiaj księgi rachunkowe od początku istnienia 

samorządu.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zaproponował przychylenie się do wniosku, aby 

uporządkować sprawy, które wiszą na stanie gminy.  

 

Radny M. Kruszelnicki stwierdził, że nie należy ludzi przyzwyczajać do tego.  

Radna B. Sikora dodała, że inne osoby również mogą wystąpić z wnioskiem o umorzenie.  

Burmistrz R. Relich poinformował, że 10% mieszkańców nie reguluje swoich zobowiązań za 

wodę, ścieki, śmieci, za mieszkania i to jest koszt społeczny. Po to została powołana 

wspólnota samorządowa, żeby ten ciężar utrzymania socjalnego mieszkańców przyjąć na 

gminę, z dochodów gminy. Gmina we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej od kilku 

lat organizuje prace społeczno-użyteczne. Jako jedyna Gmina w powiecie bolesławieckim 

wspólnie z urzędem pracy tego rodzaju prace realizuje. Otrzymuje dotacje na ten cel oraz 

przeznacza część środków własnych. W roku bieżącym tymi pracami objętych jest 16 osób, 

które są osobami bezrobotnymi i nie podejmują pracy oraz nie regulują swoich zobowiązań. 

 

Radny M. Kruszelnicki zadał pytanie, z czego ci ludzie żyją? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że z pomocy gminy i państwa.  

Następnie poinformował o przypadku z wczoraj – mieszkaniec korzystający z pomocy kupił 

34 kg cukru (może lubi tak słodzić herbatę) w ramach pomocy żywnościowej. Wbrew 

pozorom ludzie radzą sobie i w ogóle nie oczekują pomocy.  

 

Radna B. Sikora zadała pytanie, w jaki sposób wnioskodawczyni jest zachęcana do pracy, czy 

te prace chętnie wykonuje?  

Burmistrz R. Relich poinformował, że ma częsty kontakt z mieszkańcami, którzy chętnie o 

różnych porach dniach go odwiedzają i rozmowa z panią jest bardzo ciekawa (dwa różne 

światy).  

Ponadto, aby pomóc w podjęciu decyzji, Rada Miejska ze swojej wspaniałości oddała 

kilkadziesiąt milionów złotych bogatym przedsiębiorcom w strefie, to cóż te 20 tys.  

Radny R. Jaworski stwierdził, że oddając kilkadziesiąt milionów złotych jest to mniejszy 

procent pomocy dla przedsiębiorców. 

Burmistrz R. Relich nawiązał do spotkania z przedsiębiorcami. Powiedział, że z przykrością 

słucha wypowiedzi w sytuacji, w której podatek jest kosztem uzyskania przychodu na 

poziomie 1-2%. Bardzo istotne, pani z firmy Weber Hydraulika mówiła, że podatek 

dochodowy ustawowy określony jest tak, że w zasadzie przedsiębiorcy korzystając z 

przepisów prawa nie płacą podatku dochodowego, bo nie mają dochodu, a mają koszty. 

Dlatego tak istotna jest rola podatku VAT. W swojej wypowiedzi wyraźnie mówiła, że nie 

skonsumują tej pomocy publicznej, bo nie wykazują zysku. Nie można powiedzieć (o czym 

też mówiła) firma która inwestuje czyli nabywa nieruchomość, planuje rozbudowę hali to jej 

działalność jest rentowa. Z tych mechanizmów korzystają przedsiębiorcy. Warto podkreślić, 

że polskie państwo po to tworzyło strefy ekonomiczne i po to ustalało pomoc publiczną z 

podatku dochodowego, aby pomagać gminom tam gdzie jest strukturalne bezrobocie, gdzie 

jest recesja gospodarcza, gdzie są ogromne problemy społeczne, a pomoc gminy w podatku 

od nieruchomości jest podstawową pomocą, a nie dodatkową, bo nie była i nie musiała być 

obligatoryjna. Po prostu zamieniono się rolami, gmina wstąpiła w rolę państwa gdzie realizuje 

cele publiczne (bo zależy gminie na tym – wtrącił radny M. Kruszelnicki), proszę powiedzieć, 

jak gmina pomaga rodzimym przedsiębiorcom, jaki program gospodarczy jest dla 

przedsiębiorców, którzy prowadzą, tworzą trwałe miejsca pracy, zatrudniają mieszkańców, 

lokują kapitał. Zachęca do zapoznania się ze strukturami akcjonariatu, są to spółki córki 
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oprócz BDN czy TOYOTY, bo są to firmy korporacyjne. Pozostałe spółki są córkami matek 

w Holandii, Niemczech itd. Produkują tutaj, lokalizacja inwestycji jest ze względu na 

podatek, na niskie koszty pracy, niskie koszty korzystania ze środowiska naturalnego i 

infrastruktury. Żadna z tych firm nie kooperuje z przedsiębiorstwami z terenu gminy, aby 

tworzyć łańcuch powiązań gospodarczych, które byłyby pozytywne. Przywoływany 

wielokrotnie Dyrektor Kącki na pierwszym słynnym spotkaniu mówił, że dzięki BDN jeden 

przedsiębiorca ma pracę, czyli kosi trawę. Pytanie, jakie koszty ponosi gmina na utworzenie 

miejsca pracy. Jeżeli chcemy równoważyć interes narodowy we wspólnej Europie to 

zadbajmy o to, aby część młodzieży nie wyjeżdżała z gminy. Nie jest prawdą, że firmy 

podjęły decyzję o lokalizacji z uwagi na podatek. BDN podjął decyzję z uwagi na lokalizację, 

to jest najbliższa lokalizacja granicy z Niemcami, bo drukują w zasadzie na rynek niemiecki, 

holenderki, włoski a nie polski. Ta struktura się zmienia, bo gospodarka ulega koniunkturom 

itd. Nie jest to takie proste jak się niektórym wydaje. To co było przywoływane m.in. mówili 

o pismach – pismo burmistrza nie ma generalnie żadnego znaczenia dla decyzji podatnika w 

sprawie deklaracji podatkowej bo jest ustawa. Przychodząc na spotkanie jako osoby 

zarządzające mogli się lepiej przygotować, aby wiedzieć o czym mówić.  

 

Radny M. Kruszelnicki oznajmił, że popierają wszystkie decyzje dotyczące odzyskania 

pieniędzy i poprosił o dobre traktowanie ich nawet z uwagi, że niekiedy mają inne zdania.  

Burmistrz Nowogrodźca powiedział, może wie więcej dlatego pozwolił sobie na taką 

dygresję. Bardzo szanuje i to wielokrotnie podkreślał, że głosując nad uchwałą jest to decyzja 

samodzielna Rady. Najistotniejsze, to jest rzetelność i odpowiedzialność związana z 

przekazem mieszkańcom, bo mieszkańcy nie czytają protokołów, a jeżeli je czytają to raczej 

indywidualnie. Nie ma pretensji o krytykę, ale może mieć pretensje wtedy gdy jest ona 

nieuczciwa, nierzetelna, nieprawdziwa. Jeżeli problemy mają być rozwiązane to należy 

opierać się na faktach i za to należy odpowiadać. 

 

Radna B. Sikora zadała pytanie, czy firma Cerrys jest firmą pewną tak jak Toyota? 

Burmistrz Nowogrodźca powiedział, że nie jest w stanie zagwarantować, bo podatnik tak jak 

organ podatkowy ma określone prawa i obowiązki zapisane w przepisach. Podatnik, co 

uczynił BDN płacił pomimo deklaracji gminie Nowogrodziec podatek – nie jest tak jak pani 

w imieniu BDN powiedziała, że oni obserwowali, a tak naprawdę ostateczne decyzje podjęli, 

bo deklarację na podatek złożyli w styczniu 2007 roku, a uchwałę o uchyleniu uchwały z 

2002 roku, po uprzednim zapytaniu jak widzą możliwość współpracy, podjęto we wrześniu 

2007 roku. Tak, że nie było mowy o jakiejkolwiek sugestii, czy formy wpływu na decyzję 

zarządu BDN o tym, że ten podatek gminie zapłacili przez kilka lat. Sytuacja byłaby 

odmienna gdyby się zwrócili zmieniając stanowisko prawne w 2008-2009 roku to skala 

problemu byłaby o wiele mniejsza. Odnośnie firmy Cerrys – firma zainwestowała w 2001 

roku, czyli w 2001 roku nie było uchwały o zwolnieniu z podatku, także nie mogą mówić, że 

zainwestowali dlatego, że była uchwała. Gmina może uzna prawo do zwolnienia z podatku od 

nieruchomości, ale tylko i wyłącznie przedsiębiorców, którzy zainwestowali przed 1 maja 

2004 r. przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej na podstawie uchwały z 2002 r. i na 

podstawie uchwały z 2012 r. do końca roku 2014. Co do pozostałych podatników, z uwagi na 

brak notyfikacji pomocy publicznej przedsiębiorcy nie nabyli praw do zwolnienia z podatku 

od nieruchomości, co jest wyraźnie zapisane w stanowisku UOKiK.  

 

Radny M. Kruszelnicki powiedział, że najgorsze jest to, że są to zagraniczne firmy, a nie 

rodzime. 

Radny A. Kosior odnośnie bezrobocia – zatrudnienie na telefon czy na umowę zlecenia – jak 

to nazwać? 
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Burmistrz R. Relich podał przykłady, które mają miejsce w Polsce  – Minister Piechociński w 

swojej wypowiedzi „kopalniom nie można pomóc bo zabroniona jest pomoc publiczna, bo 

komisja europejska nie wyrazi na to zgody” no to likwidujemy kopalnie, bo są nierentowne. 

Jakie rząd proponuje rozwiązania. 

Są głosy, czy strefa by powstała gdyby nie było tej pomocy – uważa, że powstałaby i może 

miałaby więcej inwestycji. Nie byłoby tak jak niektórzy sądzą, że decyzja o podatku była 

jedyną przesłanką w oparciu o lokalizację inwestycji. Nie ma strefy ekonomicznej w Polsce z 

takim zwolnieniem.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak odniósł się do swojej wypowiedzi na spotkaniu z 

przedsiębiorcami – radni nie mogą proponować przedsiębiorcom to z czym się nie zgadzają, 

bo BDN płacąc dobrze wiedział, że nie ma notyfikacji i dlatego płacili.  

 

Radna A. Bochenek poprosiła o powrócenie do tematu posiedzenia komisji. 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział, że chce wyjaśnić pewne sprawy. Dodał, że 

przewodniczący komisji decyduje o kierunku dyskusji i kieruje komisją. 

 

Przychylono się do propozycji radnej A. Bochenek. 

 

Radna B. Sikora zadała pytanie, czy poniesiono koszty związane z ponagleniami jakie są 

wysyłane do zadłużonej? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że tak ponieważ są to koszty postępowania 

administracyjnego, koszty ewentualnego zastępstwa procesowego, koszty sądowe i aby móc 

spisać należność w straty to trzeba je uprawdopodobnić.  

 

Następnie Przewodniczący Komisji K. Czerniak zapoznał z treścią wniosku o umorzenie 

zaległości. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji poddał po głosowanie wniosek. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie umorzenia zaległości z tytułu wynajmu 

lokalu przez panią H.P. zam. Nowogrodziec. 

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” opinią pozytywną – 6, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 1. 

 

Ad.5.  Zgłoszono następujące wnioski: 

 

Radny Arkadiusz Kosior: 

1) o utworzenie dodatkowych przejść dla pieszych na ulicy Krótkiej w Nowogrodźcu – w 

pobliżu ulicy Kolejowej i Sienkiewicza (wniosek skierować również do Radnych 

Powiatu Bolesławieckiego); 

2) o zamontowanie lustra na ul. 1 Maja w Nowogrodźcu – wyjazd od strony 

„organistówki”. 

 

Radny Ryszard Jaworski 

1) o utworzenie przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza,  Ogrodowej i 

Krótkiej w Nowogrodźcu; 

2) o sprawdzenie wysokości posadowienia znaków drogowych na ulicy Sienkiewicza i 

Asnyka w Nowogrodźcu. 
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Radny Mirosław Kruszelnicki o przesunięcie przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ulicy 

1 Maja – bliżej skrzyżowania, aby zapewnić bezpieczne przejście pieszym idącym od strony    

ul. Sienkiewicza w kierunku kościoła.   

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że za pośrednictwem radnego powiatu J. Potyszki prosił 

radnych powiatowych Z. Miterę i R. Kalusa o spotkanie w dniu 20 lutego br., ale niestety 

prośba pozostała bez odpowiedzi i spotkanie się nie odbyło. Spotkanie miało dotyczyć przede 

wszystkim współpracy w obecnej kadencji. W tej sytuacji może Rada Miejska zaprosi 

radnych powiatowych ponieważ drogi powiatowe są w Zarządzie Dróg Powiatowych. 

Mieszkańcy gminy, wybrani w wyborach powinni reprezentować interesy mieszkańców, a nie 

partii – koalicji w której tkwią. 

Kolejna rzecz – droga wojewódzka nr 357, która przebiega od granicy gminy z Osiecznicą 

przez Nową Wieś i Zebrzydową do Nowogrodźca w kierunku Lubania jest w utrzymaniu na 

podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego przez Powiat Bolesławiecki, 

czyli wszelkie naprawy, remonty i oznakowania jest to w gestii Starosty Powiatu 

Bolesławieckiego. Wszelkie wnioski czy uwagi były przyjmowane jako forma agresji. W 

związku z tym składane wnioski przekazuje formalnie informując Zarząd Powiatu 

Bolesławieckiego. Uważa nadal, że ta współpraca jest niesatysfakcjonująca pomimo, że w 

latach poprzednich Gmina Nowogrodziec ogromne środki przekazała na budowę i remonty 

dróg powiatowych, a także obecnie w ramach budowy kanalizacji sanitarnej droga powiatowa 

z Nowogrodźca do Gościszowa kosztuje 2,5 mln zł, co poprawia znacząco stan drogi 

powiatowej, co pozwala im uzyskać wymierne efekty w szczególności na utrzymanie, 

naprawy i eksploatacje. Radni i szczególnie ci, którzy sprawują władze, bo mamy do 

czynienia z koalicją trzech partii, popierają Zarząd.  W związku z tym mają wszelkie 

argumenty ku temu, aby te zadania zgodnie z interesem mieszkańców gminy wykonywać. To 

czego mieszkańcy nie wiedzą, a na co warto zwrócić uwagę i o tym pamiętać, ponieważ jest 

to układ partyjny i będzie go często przywoływał, nawet jeżeli niektórym osobom to się nie 

podoba, w Zarządzie Wojewódzkim Województwa Dolnośląskiego są partie, które 

współrządzą PSL i PO ale bez udziału SLD – droga wojewódzka, która jest w gestii 

koalicjantów powinna być zgodnie z interesem i przynależnością partyjną  np. pana Z. Mitery 

odpowiednio zadbana, czyli nie można mówić, że w Zebrzydowej nie ma nic powiatowego, 

jest coś partyjnego co służy mieszkańcom. W ramach mandatu radnego czy mandatu 

partyjnego należałoby wspomóc Burmistrza, Radę Miejską, mieszkańców żeby stan 

nawierzchni drogi w Zebrzydowej uległ poprawie. Wtedy gdy gmina prosiła o odtworzenie 

części drogi wojewódzkiej przy budowie kanalizacji sanitarnej, niestety spotykał się z 

negatywnymi odpowiedziami. W chwili obecnej gmina zabiega o remonty dróg powiatowych 

w Gościszowie, Zebrzydowej, w części Nowej Wsi, Nowogrodźcu, Wykrotach, Gierałtowie, 

Czernej, Kierżnie. Problem oznakowania i utrzymania jest ciągle aktualny. Postanowił i czyni 

to od kliku lat, informuje i zgłasza, stara się pomagać w miarę możliwości. Podkreślił, że dla 

niego nie ma znaczenia kto jest z jakiej partii, w jakim układzie koalicyjnym rządzi, tylko 

najistotniejsze jest dobro mieszkańców. Nawet nie interesuje go relacja miedzy burmistrzem a 

radnym bo uważa, że jeżeli ktoś po mandat sięga to przede wszystkim najistotniejszy jest 

interes mieszkańców i o to trzeba dbać i walczyć o interes. Radni powiatowi innych gmin 

zawsze wspierają wójtów czy prezydenta. Na ostatnim spotkaniu Starosta Bolesławiecki 

powiedział, że niech każdy robi samodzielnie to co do niego należy (czyli jest to jakaś nowa 

definicja). W związku z tym chyba nie oczekuje pomocy od Gminy Nowogrodziec i wykona 

samodzielnie wszystkie drogi, nawet zgłaszaną co poniedziałek przez p. K. Górę ulicę 

Mickiewicza w Nowogrodźcu. Poprosił, aby starać się (nawet przy dzielących różnicach i 

ocenach niektórych zdarzeń czy faktów) żeby sukcesami pracy np. w przypadku dróg 

powiatowych były drogi. 
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Dodał, że zgłoszone wnioski uważa za uzasadnione, szczególnie w Nowogrodźcu brak 

oznakowania albo mylne oznakowanie powoduje kolizje, wypadki czy potrącenia na pasach.  

 

Następnie Przewodniczący Komisji K. Czerniak zapoznał z uchwałami Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej: 

 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta 

Nowogrodziec przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr 

IV/12/15 z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec 

na 2015 rok, 

 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w 

uchwałach Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr IV/13/15 z dnia 8 stycznia 2015 r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec 

oraz nr IV/12/15 z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta 

Nowogrodziec na 2015 rok. 

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji K. Czerniak o godz. 

14:20  zamknął posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

      Jolanta Janeczko                                                                      Kazimierz Czerniak 

 

Podinspektor ds. obsługi                                                             Przewodniczący Komisji 

      Rady Miejskiej 

                                                                                                      

 

 

 

 


