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Protokół nr 4/15 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

w dniu 21 maja 2015 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Kazimierza Czerniaka. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:00 

Godz. zakończenia – 17:35 

 

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) Ryszard Jaworski – Członek 

6) Aneta Bochenek – Członek 

7) Barbara Wójtowicz – Członek (spóźniona) 

Nieobecni radni: Józef Pełka, Mirosław Kędzia, Stanisław Łaniocha. 

 

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 na temat gospodarki odpadami komunalnymi i ściekami – analiza 

programu segregacji odpadów stałych oraz wywozu nieczystości płynnych do 

oczyszczalni z terenów nieskanalizowanych. 

4. 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 3/15 z dnia 27 lutego 2015 r. przyjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” przyjęciem – 6, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” 

– 0. 

 

Ad. 3. Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz omówił przygotowaną analizę stanu gospodarki 

odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec za rok 2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

(na posiedzenie przybyła spóźniona radna B. Wójtowicz) 

 

W dyskusji poruszono następujące tematy: 
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Radna B. Wójtowicz poinformowała, że mieszkańcy nie wiedzą co zrobić z odpadami 

budowlanymi. 

 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że była informacja na stronie internetowej 

oraz były rozesłane pisma do sołtysów.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak stwierdził, że należy przy każdej okazji o tym mówić. 

Najlepiej przypominać na zebraniach wiejskich, że jest taka dogodność, aby ludzie nabrali 

tego przekonania. 

 

Radny M. Kruszelnicki poinformował o problemowym odpadzie jakim jest styropian, którego 

nie chcą przyjąć w punkcie selektywnej zbiórki odpadów.  

 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że jest to odpad szczególny wyłączony z 

odpadów komunalnych, bo to jest odpad niebezpieczny. Jest problem, ponieważ nie wszystkie 

składowiska mogą przyjmować. ZGiUK w Lubaniu ma już pozwolenie na przyjmowanie 

styropianu. Drobny styropian np. od opakowań trzeba wrzucać do zmieszanych odpadów bo 

większe ilości, które wskazują na budowlane nie można.  

Poinformował również o kosztach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – 

wydatkowana kwota ogółem to 1 818 418,06 zł. Wpłaty z opłat w wysokości 1 812 293,56 zł 

oraz wydatki na poziomie 1 804 220,65 – saldo dodatnie w wysokości 8 072,91 zł. Ponadto 

występują zaległości w opłatach. 

 

Burmistrz R. Relich zadał pytanie, czy na dzisiejszej Komisji można podjąć decyzję 

dotyczącą zmiany systemu opłat z miesięcznego na kwartalny od przyszłego roku?  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak odpowiedział, że należy to przedyskutować, czy z góry, 

czy z dołu. 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że z dołu, bo jeżeli chodzi o samą płatność to system nie 

uległby zmianie, dotyczy to tylko terminów. Większość okolicznych gmin ma system 

kwartalny i wydaje się, że to rozwiązanie jest bardziej praktyczne.  

 

Radna B. Wójtowicz zadała pytanie, z czego to wynika bo był system kwartalny i został 

zmieniony na miesięczny? Zmieniony został na podstawie monitów mieszkańców. 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że koszty obsługi systemu są nieproporcjonalne. 

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak odpowiedział, że wtedy było płacone z góry.  

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że monity mieszkańców były spowodowane płatnością z 

góry.  

 

Radny A. Kosior powiedział, że samo wejście ustawy było nieakceptowane społecznie, a to 

był obowiązek gminy. 

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że dla organizacji systemu proponowane rozwiązanie byłoby 

lepsze. 

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak odczytał wniosek Burmistrza Nowogrodźca dotyczący 
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podjęcia decyzji kierunkowej w sprawie zmiany terminów częstotliwości opłat za odpady 

komunalne z miesięcznego na kwartalny. 

Dodał, że powrót do systemu byłby z korzyścią dla mieszkańców.  

 

Radny R. Jaworski powiedział, że można się zgodzić, ale pod warunkiem, że spółdzielnie i 

wspólnoty będą płacić co miesiąc. 

 

Radny A. Kosior stwierdził, że należy wziąć pod uwagę opinię społeczną . 

 

Radna B. Wójtowicz powiedziała, że chroniąc dobre imię Burmistrza przychylałaby się do 

tego, aby pozostawić tak jak było czyli opłata co miesiąc, bo nie po to zmieniano żeby teraz to 

odwracać. Aspekt ekonomiczny jest bardzo istotny. 

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zaproponował, aby każdy się wypowiedział bo każdy 

ma swoje spostrzeżenia. 

 

Radny A. Kosior stwierdził, że zmiana czegoś co już funkcjonuje wywołuje nieporozumienia.  

 

Radny R. Jaworski zadał pytanie odnośnie ludmerów, czy nie można je zmienić na pojemniki 

z większym otworem? 

 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że będą wrzucać gabaryty.  

 

Burmistrz R. Relich dodał, że gmina jest związana z umową, która została podpisana w 

wyniku zamówienia publicznego i do końca trwania tej umowy wprowadzić zmiany innego 

systemu zbiórki przez inne pojemniku będzie trudne.  

 

Radna B. Wójtowicz poruszyła sprawę sprzątania wokół ludmerów.  

 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że sprzątanie jest w ramach prac 

społeczno-użytecznych.  

 

Radna B. Sikora zadała pytanie, kogo powiadomić w razie bałaganu? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że urząd przyjmuje zgłoszenia i podejmowane są 

interwencje. Nie ma wyodrębnionego zakładu jednostki poza Wydziałem Komunalnym i w 

zależności od możliwości problemy są rozwiązywane. Można zauważyć, że to się powtarza – 

przy jednych jest czysto i nie trzeba pilnować, ale jest kilka punktów w gminie gdzie problem 

istnieje.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powrócił do wniosku w sprawie płatności i poprosił o 

odniesienie się do tej sprawy.  

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że jest to decyzja kierunkowa, jeżeli będzie dla wniosku 

negatywna to nie będzie projektu uchwały, jeżeli będzie pozytywna to na tej podstawie 

zostanie przygotowany projekt uchwały dotyczący zmian.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zaproponował, aby każdy radny zorientował się, aby 

pochopnie nie podejmować decyzji.  
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Radny M. Kruszelnicki powiedział, że w tej chwili nie ma zdania. Dla urzędu, faktycznie 

widzi potrzebę i korzyści.  

 

Radna B. Wójtowicz stwierdziła, jeżeli mają przeprowadzić wywiad wśród mieszkańców to 

należy pójść do rodzin wielodzietnych, aby zorientować się na ile oni są przygotowani na to 

żeby płacić kwartalnie.  

 

Radny R. Jaworski powiedział, że jeżeli będzie płatność z dołu to będzie z korzyścią 

ekonomiczną dla mieszkańców.  

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że złożony wniosek mówi o decyzji kierunkowej, jest w 

uzasadnieniu część związana z organizacją pracy w urzędzie, ale jego zdaniem wniosek pod 

względem ekonomicznym jest korzystny dla mieszkańców. Po pierwsze mają dłuższy termin 

do zapłaty, czyli środki, które stanowią ich dochód mają w dłuższym okresie do dyspozycji z 

30 dni na 90, opłaty z tytułu wpłat na rachunek bankowy nie jest obarczony prowizją, bo to 

jest umowa pomiędzy bankiem a gminą w wyniku zamówienia publicznego. Jest kwestia 

częstotliwości rozliczeń i sposobu – jeżeli jest to bankowość elektroniczna to jest bez 

kosztowna, ale jeżeli ktoś musi przyjechać do Nowogrodźca, czy korzysta z pośrednictwa 

agencji opłat innego banku to wiąże się to z prowizją i czasem. Kwestia jeżeli chodzi o 

planowanie wydatków w budżecie domowym, nastąpi w systemie kwartalnym skumulowanie 

zapłaty za trzy miesiące. Argument jest taki, że nie wydajemy wypłaty w pierwszym dniu 

otrzymania wynagrodzenia tylko żyjemy za ta wypłatę cały miesiąc. Mieszkańcy swoje 

wydatki planują i to dość skrupulatnie, szczególnie w skromnych budżetach, bo wiedzą, że 

muszą zapłacić rachunek za energię elektryczną, za wodę, za kanalizację, za telefon 

stacjonarny czy komórkowy (nieraz nie jeden komórkowy tylko pięć) i w tym też jest opłata 

za odpady komunalne.Eekonomiczne uzasadnienie to mniejsze koszty obsługi systemu, a 

także mniejsze koszty z tytułu opłat, które dzisiaj wynoszą określone stawki. Jeżeli uzyskamy 

oszczędności to środki z tytułu opłat można przeznaczyć na inne cele w ramach systemu.  

 

Radna B. Sikora zadała pytanie jaka to by była oszczędność? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że czterokrotna. Wysyłanie upomnień, czy wysyłanie 

jakiejkolwiek korespondencji opłatą obarcza się mieszkańca, bo to jest postępowanie 

administracyjne. Przykładowo opłata wynosi 9 zł lub 13 zł, a list, który musi być dostarczony 

za potwierdzeniem odbioru 6 zł. 

 

Radna B. Wójtowicz powiedziała, że upomnienie nie jest wysyłane co miesiąc. 

 

Burmistrz R. Relich kończąc poinformował, że propozycja jest od 1 stycznia 2016 r. Są 

sołtysi, są rady sołeckie, są zebrania wiejskie, które się odbywają, są organizacje społeczne. 

Nie oczekuje decyzji za miesiąc, ale gdyby ta decyzja na tak lub nie byłaby wypracowana do 

końca III kwartału, aby móc przygotować mieszkańców na zmiany, zakomunikować tą 

zmianę to rozsądnym terminem byłby, jeżeli miałaby ta zmiana nastąpić, miesiąc wrzesień -

październik. 

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zwrócił się z zapytaniem do Naczelnika Wydziału, ile 

w miesiącu wpływa zmian deklaracji? 

 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że dziennie wpływa kilka albo kilkanaście.  
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Radna B. Wójtowicz zadała pytanie, czy te zmiany są kontrolowane?  

 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że jest to kontrolowane, np. w przypadku 

narodzin dziecka zawiadamiają o złożeniu korekty deklaracji.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zwrócił się z zapytaniem do Naczelnika Wydziału, czy 

można już określić, czy w pierwszej fazie zbiórki jest różnica odnośnie fazy teraźniejszej, 

czyli większa jest segregowalność, czy zostaje na tym samym poziomie? 

 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że jest oczywiście większa. Przykładowo 

odpady ulegające biodegradacji I półrocze 2013 r. – 0, II półrocze 2013 r. – 50 ton, I półrocze 

2014 r. – 60 ton, a II półrocze 2014 r. już 160 ton. Tak, że jest duża progresja.  

 

Radny M. Kruszelnicki powiedział, że przydałoby się więcej pojemników na 

biodegradowalne odpady ponieważ szybko się zapełniają.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział, że osoby, które nie płacą „złotówki” też 

korzystają z tych pojemników.  

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców 

99% poinformowało, że samodzielnie będą zagospodarowywać odpady biodegradowalne. 

Uzupełnienia dokonał Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz  – 99% to, że selektywną zbiórkę, 

a ci którzy mają możliwość kompostowania na wsiach to właściwie wszyscy zadeklarowali 

kompostownik.  

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że jego wypowiedź nie jest obarczona błędem czyli można 

powiedzieć, że generalnie mieszkańcy powinni samodzielnie zagospodarować odpady 

biodegradowalne.  

 

Radny M. Kruszelnicki zadał pytanie, czy w gminie jest projekt dopłaty gazyfikacji, aby 

mieszkańcy zmienili system ogrzewania na gazowe.  

 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że jest wykonywany program gospodarki 

niskoemisyjnej i w nim powinno być zapisane o wymianie źródeł ciepła z węglowych na 

ekologiczne.  

Następnie przedstawił informację w zakresie gospodarki ściekami. Zgodnie z ewidencją w 

2012 roku było 2 500  zbiorników, w 2013 roku 2 290 (jest to związane z tym, że 

kanalizujemy i przyłączamy nowe), natomiast na koniec 2014 roku było 1 900. Spadek był na 

terenach wiejskich z 2 050 do 1 750. Cały czas są prowadzone prace, w chwili obecnej 

Gierałtów i Gościszów i projektowane są następne cztery miejscowości. Są przeprowadzane 

kontrole. Na dzień dzisiejszy ilość umów zmniejszyła się do 33. Trzeba prowadzić 

postępowania administracyjne, które są trudne, żeby nakazać komuś wywóz to trzeba określić 

ilość ścieków. Od decyzji jest mnóstwo odwołań i z reguły są uchylane przez Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze. W ostatnim czasie wysłano do mieszkańców Parzyc zapytanie co 

zrobili ze ściekami. Oczywiście rozniosło się i z 30 mieszkańców 10 nie odebrało pism. 

Odpowiedzi zwrotnych jest 5 informujących, że nie pamięta, gdzieś ktoś wywoził ale 

zniszczyłam. Dlaczego Parzyce – bo w Parzycach był mały odbiór. Po dokonanej analizie 

wynika, że najlepiej jest zrobić kanalizację. W Parzycach tylko 3% ścieków wracało na 

oczyszczalnię od sprzedanej wody. Po zrobieniu tych akcji wskoczyło do 7%, obecnie 10%. 

Odnosząc się do przydomowych oczyszczalni, są dwa wskaźniki jak redukcja chemicznych 

zanieczyszczeń i redukcja zawiesiny, a wymóg ustawowy dla chemicznych jest 20%, dla 
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zawiesiny 50%  – oczyszczalnia w Nowogrodźcu redukuje 99,5%. Widać dlaczego powinno 

się iść w zbiorowe oczyszczanie,  a nie w oczyszczanie przydomowymi oczyszczalniami. 

Grunty są bardzo skomplikowane, a przydomowe oczyszczalnie powinno się wykonywać w 

jednorodnych warunkach geologicznych, bo rozporządzenie do ustawy mówi, że 

oczyszczalnię przydomową można zrobić wtedy gdy mamy co najmniej 1,5 m do pierwszego 

poziomu wodonośnego, ale jeszcze jest ważna  warstwa oddzielająca bo nie mogą to być 

pyły, piaski zapylone, to muszą być grunty przepuszczalne czyli żwiry i piaski. Natomiast 

Burmistrz i Gmina nie ma jakby bezpośredniego wpływu, może tylko odmówić przyjęcia 

zgłoszenia zarejestrowania w systemie przydomowej oczyszczalni, żeby gmina i sanepid 

mogła ją kontrolować. Starostwo na podstawie projektu daje zgodę na realizację takiej 

oczyszczalni, a gmina tylko miesiąc przed rozpoczęciem użytkowania wpisuje do swojej 

ewidencji lub nie jeżeli są zastrzeżenia.  

Następnie przedstawił sytuację mieszkańca, który został ukarany mandatem za wylewanie 

ścieków na działkę, co było opisane na portalu internetowym.  

 

Burmistrz R. Relich dodał, pytanie takie na które nie znamy odpowiedzi, dlaczego są wśród 

nas osoby, które wspierają takie działania i takie inicjatywy. Jest to niezrozumiałe, bo z jednej 

strony rada uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, a de fakto na żyzną 

glebę trafiają wnioski, które są zaprzeczeniem prawa, które ustalane jest jako prawo 

miejscowe. Rada wspólnie wypracowała w latach 2007-2009 określone dokumenty jeżeli 

chodzi o gospodarkę wodno-ściekową. Wybudowano nową oczyszczalnię ścieków, 

systematycznie kanalizowane są kolejne miejscowości ponosząc ogromne wydatki, 

naprawiając opóźnienie cywilizacyjne, które ogranicza w takich inwestycjach, które są 

oczekiwane przez mieszkańców, a gmina porównywana jest z ościennymi gminami. Polska 

przyjęła zobowiązania do roku 2015 i gmina musi sobie poradzić z tym problemem 

infrastruktury kanalizacyjnej. Wartość projektu jest już bliska kwocie 100 mln zł, kończąc ten 

etap Ia rozpoczęty w 2010 r. gmina zobligowana jest do trwałości projektu przez okres 5 lat, 

czyli wszystkie parametry, które we wnioskach, umowach zostały zawarte należy spełnić. To 

jest tylko możliwe przy odpowiedzialnej współpracy. Jeżeli w części nie zaprzeczymy temu 

co do tej pory było wykonywane to ten projekt i powodzenie całości zadania jest bezpieczny. 

jeżeli będzie inaczej, będą się rodzic takie inicjatywy, to nie wie kto za to później weźmie 

odpowiedzialność. Przyjmuje to z dużym niepokojem i jest to niezrozumiałe. Jeszcze raz 

zakończył pytaniem, dlaczego tego rodzaju inicjatywy czy osoby popieracie, albo im nie 

zaprzeczacie?  

 

(za zgodą Przewodniczącego Komisji radny A. Kosior opuścił posiedzenie) 

 

Radny R. Jaworski przedstawił problem spalania śmieci w piecach domowych. 

 

Burmistrz R. Relich zwrócił uwagę na aspekt społeczny. Podejmowane są działania kontrolne 

i od razu spotyka się to z zarzutem, że robione jest to w sposób celowy, wybiórczy 

adresowany do konkretnej osoby. Nie znajduje się wśród społeczności ochrony społecznej, 

komunikacyjnej i to powoduje regres w urzędzie jeśli chodzi o administrację. Jeżeli 

świadomość rozwiązania problemu nie znajduje poparcia także u radnych to jest trudniej. 

Gospodarka niskoemisyjna, czy zanieczyszczenie powietrza przekracza dopuszczalne normy. 

Współpraca ze wspólnotami – na zebraniach proponowano mieszkańcom przystąpienie do 

programów, do termomodernizacji, do remontów elewacji. Udało się przez kilka lat poprawić 

znacząco stan techniczny obiektów przez remonty dachów. Chcielibyśmy wykonać następne 

kroki, ale zarządca wspólnot mówi, że nie bo budynki trzeba wpisać do rejestru zabytków. 

Jeżeli jest wpisany to pod nadzorem konserwatora i wymaga to większych nakładów i więcej 
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jest też obowiązków. Pomimo inwestycji, które gmina podjęła w latach 2002-2006 czyli 

przeszła z kotłowni węglowych na system ogrzewania gazowego (te słynne inwestycje 

Termoelu) spowodowały też regres. Mieszkańcy wracają do rozwiązań indywidualnych czyli 

kotłowni, kotłowni węglowych. Oczywiście eksploatując piec powinni opalać tylko tym do 

czego kocioł służy. Utylizacja czy pozbywanie się odpadów to ten problem w Nowogrodźcu 

istnieje, a także na terenie gminy. Podejmowane były czynności we współpracy z Policją, aby 

ten proceder ukrócić w miejscu w którym te odpady są udostępniane mieszkańcom bezpłatnie. 

Te działania nie przynoszą zamierzonych efektów. 

 

Radna B. Wójtowicz zwróciła się z zapytaniem do Naczelnika Wydziału odnośnie 

wspomnianych kolejnych projektów pod kanalizacje, jakie to miejscowości? 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz wymienił Zebrzydowa, Nową Wieś, Czerna i 

Godzieszów.  

Dalej radna B. Wójtowicz, czyli Wykroty nie są jeszcze brane pod uwagę? 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że idzie się po kolei.  

Radna B. Wójtowicz zadała pytanie odnośnie wysłanych pism do mieszkańców Parzyc 

odnośnie ścieków – w jakim celu? 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że jest to obowiązek, wszyscy muszą mieć 

podpisane umowy.  

Radna B. Wójtowicz zadała pytanie, czy mogą być wstecz konsekwencje, jaki to ma cel? 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, żeby nie było takiego problemu, że 

przychodzi od razu Straż Miejska i mandatuje. To też jest prewencja.  

 

Burmistrz R. Relich zwrócił się do radnej B. Wójtowicz, czy powinniśmy pytać, czy nie? 

Radna B. Wójtowicz odpowiedziała, że patrzyłaby do przodu, a nie wstecz i zadała pytanie, 

czy to były listy polecone? 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że tak.  

Burmistrz R. Relich zadał pytanie radnej B. Wójtowicz, patrząc do przodu możemy zapytać 

bez określania celu czy intencji – czy pani realizuje obowiązki wynikające z uchwały? Mamy 

taki obowiązek administracyjny, on nie wynika z naszego uznania. 

Radna B. Wójtowicz powiedziała, że też miała przeprowadzoną kontrolę, a więc Burmistrz 

powinien mieć odpowiedź na to pytanie.  

 

Ad. 4. Sprawy bieżące. 

 

1. Wniosek Burmistrza Nowogrodźca dotyczący podjęcia decyzji kierunkowej w sprawie 

finansowania zadań oświaty i edukacji. 

Burmistrz R. Relich poinformował, że wniosek jest z 18 marca br. Oczekiwał, że rada 

zapozna się z organizacją systemu oświaty i edukacji w gminie. Jest już miesiąc maj zgodnie 

z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa uzgadnia z dyrektorami akceptując arkusze 

organizacyjne dla szkół, to oczywiście ma później odzwierciedlenie w budżecie i w bieżącym 

danego roku i roku następnego. Chciałby aby Rada się zastanowiła (a to jest nadal temat 

aktualny)  nad siecią, sposobem organizacji oświaty w gminie, edukacji przedszkolnej, sieci 

gimnazjów. Oczekuje na inicjatywę i decyzje . Sytuacja pomimo tych decyzji, które były 

podejmowane w latach poprzednich się pogłębia. Oddając nowe obiekty do użytkowania –

dwie sale gimnastyczne – należy liczyć się ze wzrostem kosztów i to znacznym, bo to są 

obiekty kubaturowo ogromne. To będzie miało wpływ na budżet przyszłego roku, a środków 

z budżetu państwa nie ma więcej tylko nieustannie maleją, bo jest z roku na rok coraz mniej 

uczniów. Na pewno nasza rola  to jest zapewnienie dostępności, ale też edukacji, która jest 

przez nas traktowana priorytetowo – zapewnić finansowanie na odpowiednim poziomie żeby 
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poziom kształcenia w szkołach był w dobrym standardzie.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak stwierdził, że jest to bardziej skierowane do Komisji 

Oświaty i Spraw Społecznych, aby rozpatrzyć pewne aspekty, jak narastają koszty 

dofinansowania. Po przedstawieniu faktów przez Komisję Oświaty należałoby podjąć 

wspólną decyzję.  

 

Radny M. Kruszelnicki poruszył sprawę wykorzystywania sal gimnastycznych.  

 

Radny R. Jaworski stwierdził, że pomijając fakt jak będzie wykorzystywana sala to i tak 

trzeba będzie do tego dokładać.  

 

Burmistrz R. Relich podał przykład dróg. Prowadzona jest kontrola w ramach Komisji 

Rewizyjnej. Byłoby idealnie gdyby praca Komisji rewizyjnej zakończyła się wnioskiem i 

porozumieniem w radzie czy ze społecznościami czyli – komisja bada stan faktyczny, wartość 

szacunkowa w kwocie na podstawie kilometrażu, którą można wyliczyć będzie kwotą x, czyli 

na podstawie tej informacji należałoby przyjąć żeby te postulaty, wnioski mieszkańców 

zrealizować i w przyszłorocznym budżecie mówimy tak, przeznaczamy na budowę dróg 

gminnych milion złotych, koszt kilometra o nawierzchni asfaltowej w określonej technologii 

to jest 250 tys. zł. W związku z tym są to 4 km drogi – patrzymy na wnioski i stan techniczny 

dróg, budujemy je w Wykrotach, w Zebrzydowej, w Gierałtowie, w Nowogrodźcu po 

kilometrze i nie mamy miliona. Jeżeli jest milion za mało, to mówimy, że budujemy za dwa 

miliony, to wtedy mamy 8 km. Pytanie czy dofinansowujemy zadania we współpracy z 

powiatem bolesławieckim, czy po połowie, czy w większej kwocie i na to pytanie należałoby 

też odpowiedzieć. I tak ze szkołami przez analogię, jeżeli uważamy, że sieć szkół nie powinna 

ulec zmianie to w ramach budżetu zastanawiamy się i podejmujemy decyzję ile jesteśmy w 

stanie dofinansować do części, która uzupełnia subwencję oświatową, dzisiaj jest to 4 mln, 

czy akceptujemy 5 mln, 6 mln a jeśli tak to skąd te pieniądze. Stawki górne podatku dla 

mieszkańców są obniżone i dochody z tego tytułu są niższe o 2 mln złotych. Czy ten ciężar 

społeczny możemy przenieść na mieszkańców podnosząc stawki – też rada musi podjąć 

decyzję i to mieszkańcom wytłumaczyć dlaczego mają zapłacić więcej, a jeżeli tych środków 

nie ma, no to dlaczego zbudujemy mniej dróg, dlaczego w gorszej technologii itd. To jest 

konkretna odpowiedź na pytanie mieszkańcowi w Wykrotach, w Zebrzydowej, w 

Gierałtowie, w Czernej, w Nowogrodźcu, w Gościszowie i tak należałoby popatrzeć na każde 

zadanie opieka zdrowotna, edukacja przedszkolna. Dzisiaj stoi przed zadaniem, w którym 

powinien kontynuować remont budynku szkoły podstawowej w Zebrzydowej i potrzebuje na 

to 600 tys. zł i stara się tak zarządzać budżetem żeby móc wygospodarować na to środki, 

środki własne bo naboru o środki unijne nie posiada, nie ma możliwości. Jeżeli Rada wskaże 

źródło to chętnie z tego źródła skorzysta. Sprawa podatków w strefie – też należy mieć na 

uwadze jakie decyzje zostały podjęte i jakie są uwarunkowania i jaki będzie dalszy los. Jest to 

roczny ubytek 4 mln zł. Postępowania podatkowe, które się toczą – w sprawie skargi na 

uchwałę rady związanej z ograniczeniem prawa do zwolnień po zawieszeniu postępowania 

sąd wyznaczył nowy termin i został ustalony na 12 czerwca br. i ma nadzieję, że na tej 

rozprawie zapadnie wyrok. Co do pozostałych postępowań to są zawieszone bądź toczą się w 

indywidualnych sprawach.  

 

2. Wniosek mieszkańców ulicy Różanej w Nowogrodźcu dotyczący sfinansowania 

studzienki kanalizacyjnej wody deszczowej na skrzyżowaniu ulic Różanej i 

Kwiatowej. 

Burmistrz R. Relich poinformował, że na to pytanie odpowiadał na jednej z komisji i sesji, że 
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w zasadzie zakończone zostały prace projektowe w organizacji odbioru wody deszczowej w 

zlewni ulicy Kolejowej, Mickiewicza, Asnyka i między innymi ulicy Różanej. Zna wartość 

kosztorysową, która wynosi 1,5 mln zł i jest pytanie jak w budżecie, raczej nie tegorocznym a 

przyszłorocznym zrealizować to zadanie. I takich zadań jest kilka, które wymagają 

zagwarantowania środków. Sama studzienka nie rozwiązuje problemu, problem polega do 

kumulacji wód deszczowych przy ulicy Górników, przy dwóch ulicach Mickiewicza i 

Kolejowej, od ulicy Asnyka i ten system dzisiaj z uwagi też na prawdopodobnie nieświadome 

zasypanie zbiornika wyrównawczego między ulicą Kolejową i Mickiewicza powoduje 

znaczne problemy. Następstwem jest, ale tym dobrym to jest rozwój infrastruktury, powstały 

nowe osiedla, powstały drogi utwardzone, place, w związku z tym część wody spływa 

powierzchniowo powodując różnego rodzaju problemy. Trudno tą wodę zbierać, bo nie jest to 

obszar wiejski i dlatego konieczny jest system kanalizacji deszczowej.  

 

Radny M. Kruszelnicki poinformował, że tam jest system kanalizacji deszczowej, który 

odprowadza wody deszczowe, a chodzi tylko o przyłączenie parę metrów do istniejącej 

kanalizacji. To jest tylko naprawa drogi. Była Komisja Rewizyjna i oglądała to. Jest zbieg 

dwóch ulic, jest niecka i jak popada deszcz to wszystko stoi i nikt nie może przejść i 

przejechać. I dlatego była inicjatywa mieszkańców, aby wodę odprowadzić do istniejącej 

studzienki.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie, czy była poczyniona wizualizacja, czy 

jest możliwość? 

 

Radny M. Kruszelnicki odpowiedział, że nie wie. Komisja Rewizyjna, która robiła objazd 

prawdopodobnie tam była. Jeździli i sprawdzali ten stan.  

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że odpowiada rzeczowo. Każde otwarcie i przyjęcie 

studzienką deszczową określonej liczby m
3
 wody powoduje skumulowanie problemu w 

dalszej części kanalizacji deszczowej na terenach niżej położonych. Ponieważ ten system jest 

niedrożny, nie wydolny, przyjmowanie wody deszczowej z nieczynnych studzienek jest 

rozwiązaniem cząstkowym (to zamknijmy drogę w tym miejscu – wtrącił radny M. 

Kruszelnicki) nie zamknijmy bo to nie jest rozwiązanie. Jest pytanie między innymi do 

radnego M. Kruszelnickiego jak to sfinansować i o to pyta. Ten problem przedstawia do 

rozwiązania i potrzebuje 1,5 mln zł na rozwiązanie.  

 

Radna B. Wójtowicz zadała pytanie, czy nie można wysłać fachowca, aby określił i sprawdził 

jak to wygląda, czy później faktycznie byłby problem? 

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że ten problem już istnieje i poprosił, aby przejść na ulice 

Górników do mieszkańców, którzy mieszkają przy tej ulicy co dzieje się z włazami na 

studzienkach wody deszczowej.  

 

Radny M. Kruszelnicki stwierdził, że jest to zła intencja burmistrza.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak uważa, że należy to przedyskutować i zobaczyć. Radni 

powinni być łącznikiem między ludźmi a urzędem. Do tej sprawy należałoby wrócić przy 

projektowaniu budżetu na przyszły rok.  

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że projekt i opracowanie rozwiązania gospodarki wodami 

deszczowymi zna i wie ile jest wody deszczowej, zostało to wykonane przez ludzi z 
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uprawnieniami przez inżynierów.  

 

Radny M. Kruszelnicki dodał, że jest problem i nie można go oddalać od siebie. Ludzie nie 

mogą tamtędy przejść.  

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że dobrze – tą studzienkę podłączy, ale gdy przyjdzie 

mieszkaniec z ulicy Górników to powie, że ją podłączył na wniosek mieszkańców za 

rekomendacją radnego i jest pytanie jak rozwiążemy problem na ulicy Górników i kto 

ewentualnie wypłaci odszkodowanie właścicielowi nieruchomości za zalanie nieruchomości.  

 

Radny M. Kruszelnicki uważa, że taka ilość wody, która wpłynie przez tą studzienkę do 

kanalizacji deszczowej na pewno nie zwiększy już istniejącej (czy to będzie wyjątek od 

zasady, myśli pan że inni mieszkańcy nie złożą wniosku do czasu rozwiązania tego problemu 

o budowę nowych studzienek kanalizacyjnych – wtrącił Burmistrz) może złożą, tego nie wie 

(problem powinniśmy rozwiązywać jednostkowo, czy jednak spojrzeć szerzej – wtrącił 

Burmistrz) są to sprawy, które należałoby dokonać w ramach naprawy czegoś co zostało 

zaczęte. 

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak powiedział,  należy uzmysłowić sobie, że jeżeli 

zrobimy tą studzienkę to problem powstanie w innym miejscu. 

 

Radny M. Kruszelnicki odpowiedział, że nie powstanie z tego powodu (pan jest inżynierem i 

pan wie lepiej – wtrącił Burmistrz) nie jestem inżynierem w tym kierunku.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zaproponował aby przeanalizować to na spokojnie. 

 

Radny M. Kruszelnicki powiedział, że kiedyś na wniosek mieszkańców studzienka została 

zrobiona wyżej zamiast znaleźć miejsce, w którym można było przeciągnąć parę metrów i do 

takich rzeczy nie trzeba inżyniera. Proponuje wziąć fachowca, który określi co trzeba zrobić, 

jakie są to koszty i czy to wpłynie na to, że będzie się bardziej rozlewała ta woda. 

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zwrócił się do Burmistrza, czy jest taka możliwość, aby 

ktoś ocenił sprawę? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że dla studzienki nie będzie zatrudniał inżyniera. 

Przygotowany jest projekt gospodarki wody deszczowej w obrębie ulic, które wymienił jako 

zlewni. To wymaga pozwolenia wodno-prawnego i szeregu innych czynności 

administracyjnych. Takie rozwiązanie, które proponował przy drogach – ile przeznaczamy w 

budżecie na drogi, czy budujemy tylko asfaltowe a tłuczniowych nie budujemy z uwagi na 

opinie, oceny i wnioski mieszkańców.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak poinformował, że do tematu powrócimy przy 

projektowaniu budżetu na przyszły rok. 

 

Radny M. Kruszelnicki powiedział, że ciągle mówi się o budżecie, ale bez przerwy coś 

robimy z budżetem, bez przerwy korygujemy budżet. Na pewne sprawy bieżące też musimy 

znaleźć w jakiś sposób pieniądze.  

 

Burmistrz R. Relich spytał się radnego M. Kruszelnickiego, to dobrze że zmieniamy budżet 

czy mamy go nie zmieniać?  
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Radny M. Kruszelnicki odpowiedział, że bardzo dobrze, że to robimy.  Nie możemy w tej 

sprawie blokować i wszystko robimy na bieżąco. Spotykamy się na bieżąco z kolejnymi 

zadaniami, które wyskakują i dlatego ten budżet zmieniamy. Zaproponował przyjrzeć się tej 

sprawie i jeżeli jest taka możliwość, bo to nie są wielkie pieniądze to można będzie 

odwodnienie wykonać.  

 

Radna B. Wójtowicz – taka mała rzecz, czy studzienka, czy ta lampa zawieszona będą robiły 

takie cuda w okolicy, chyba większe niż kanalizacja, która wiąże się z kosztami bieżącymi w 

budżecie domowym. Ktoś składa wniosek to należałoby go przeanalizować i wysłać 

człowieka w teren niech on określi, a nie tak z marszu bo 1,5 miliona. Owszem szacunek, 

trzeba to zrobić itd. Czy burmistrz widział tą studzienkę? Tu potrzeba dobrej woli, a nie 

ogromnych milionów.  

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że ta dobra wola jest i wie gdzie jest ta studzienka. 

Kanalizacja kosztuje bo za m
3
 trzeba zapłacić z własnego portfela, ale lampa i oświetlenie 

uliczne też kosztuje, tylko jest płacone z podatków.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak poinformował, że jest dobra intencja wszystkich stron. 

Dobrze, że Burmistrz stoi na takiej straży, że ma pogląd na całość i to przedstawia. Dobrze, że 

radny przedstawia swoje aspekty i na pewno są to aspekty subiektywne, bo raczej ze strony 

burmistrza są obiektywne mające wpływ na całość. Poprosił, aby się nie obrażać, bo na 

pewno będzie się dyskutować nad tą sprawą.  

 

3. Wniosek Rady Sołeckiej wsi Wykroty dotyczący podjęcia działań służących ochronie 

środowiska (zarośnięte rowy). 

Burmistrz R. Relich poinformował, że dwa razy do roku są koszone pobocza dróg gminnych. 

jeżeli chodzi o rowy melioracyjne to udzielana jest dotacja Spółkom Wodnym tam gdzie w 

sołectwach istnieją i Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych we Lwówku Śl.  

 

Radna B. Wójtowicz poprosiła o zgłoszenie tego problemu do Spółek Wodnych. 

 

4. Wniosek mieszkańców ulicy Dębowej w Nowogrodźcu o wykonanie nawierzchni 

asfaltowej. 

Temat do dyskusji przed uchwalaniem budżetu na przyszły rok. 

 

5. Skarga p. Kazimierza Urbana dotycząca doświetlenia i wyasfaltowania ulicy Łąkowej. 

Burmistrz R. Relich poinformował, że na ulicy Łąkowej, Chrobrego, Zielonej, Słowackiego 

wybudowano ok. 100 punktów świetlnych wciągu 2 lat. Zgodnie z ustawą o drogach 

publicznych należy oświetlać drogi i w ocenie pracowników, którzy wtedy byli 

odpowiedzialni za oświetlenie lampa, która tam była została zdjęta.  

 

6. Radny R. Jaworski 

1) zgłosił wniosek dotyczący wystąpienia do wykonawcy robót budowlanych 

sieci „Biedronka” o naprawę uszkodzonego chodnika przy ul. Asnyka w 

Nowogrodźcu; 

2) ponowił swoje wnioski zgłoszone podczas posiedzenia Komisji w dniu 27 

lutego 2015 r.: 

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

Krótkiej w Nowogrodźcu, 
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 o sprawdzenie wysokości posadowienia znaków drogowych na ulicy Sienkiewicza i 

Asnyka w Nowogrodźcu. 

 

7. Radna B. Wójtowicz zgłosiła wnioski: 

1) o dofinansowanie zakupu koszulek dla Młodzieżowej Drużyny OSP w Wykrotach w 

wysokości 1000 zł. 

2) o dofinansowanie Klubu PIAST Wykroty. 

 

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

17:35  zamknął posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

      Jolanta Janeczko                                                                      Kazimierz Czerniak 

 

Podinspektor ds. obsługi                                                             Przewodniczący Komisji 

      Rady Miejskiej 

                                                                                                      

 

 


