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Protokół nr 5/15 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

odbytego 1 czerwca 2015 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Miejskiej Antoniny Szelechowicz. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:00 

Godz. zakończenia – 16:30 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Nieobecni radni: K. Kiecenka, J. Pełka, K. Sadowski. 

Spóźniona radna B. Wójtowicz. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko; 

3) Naczelnik Wydziału Komunalnego Dariusz Jancelewicz; 

4) przedstawiciele firmy Albeko z Opola. 

 

Temat posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenie. 

2. Opiniowanie projektów uchwał na X sesję. 

3. Sprawy różne i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

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

 

Ad. 2. Opiniowanie projektów: 

 

1) w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta 

Nowogrodziec na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021” wraz z jego 

prognozą oddziaływania na środowisko; 

 

(na posiedzenie przybyła spóźniona radna B. Wójtowicz) 

 

Przedstawiciel firmy Albeko w formie prezentacji multimedialnej przedstawił „Aktualizację 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2014-2017 z 

perspektywą na lata 2018-2021” wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko, która 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2014-2017 z perspektywą na 

lata 2018-2021” wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 
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2) w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i 

Miasta Nowogrodziec za lata 2012-2013; 

 

Przedstawiciel firmy Albeko w formie prezentacji multimedialnej przedstawił raport z 

realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec za lata 2012-

2013, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec za lata 2012-2013. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

3) w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nieruchomości położonych  na terenie 

Gminy Nowogrodziec; 

 

Projekt uchwały omówił Burmistrz R.Relich. Projekt obejmuje zgodę na włączenie do 

obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości 

terenów, które stanowią własność Gminy Nowogrodziec, a znajdują się obecnie w strefie 

aktywności gospodarczej. Załączniki nr 1 i 2 stanowią materiał informacyjny. Obszar 

obejmuje 158,6608 ha. W planie zagospodarowania przestrzennego są to nieruchomości 

opisane symbolami: SGA 02, 03,04,05, 06 i przeznaczone są na lokalizację obiektów 

produkcyjnych i magazynowo-składowych oraz usługowych. Z informacji uzyskanych od 

zarządzającego Strefą istnieje realna szansa zagospodarowania kolejnych terenów w wyniku 

pozyskania nowych inwestorów na budowę zakładów produkcyjnych, usługowych w 

obszarze rozwoju przedsiębiorczości. Ponieważ tereny, które są (będzie mówił na podstawie 

kolejnego projektu uchwały) własnością gminy, w przypadku sprzedaży ulegają wyczerpaniu, 

czyli gmina nie będzie posiadać terenów objętych Strefą Ekonomiczną stanowiących jej 

własność – uzasadnione jest rozszerzenie o strefę aktywności gospodarczej. Różnica między 

strefą aktywności gospodarczej a strefą ekonomiczną polega szczególnie na tym, że tereny 

strefy ekonomicznej są objęte zwolnieniem z tytułu podatku dochodowego od osób 

fizycznych i od osób prawnych, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności 

gospodarczej i jest to pomoc publiczna polskiego państwa dla inwestorów, którzy mogą być 

inwestorami z polskim kapitałem czy z kapitałem zagranicznym. Dzisiaj intensywność 

pomocy publicznej na obszarach objętych strefą ekonomiczną wynosi maksymalnie 25%. 

Może ulec zwiększeniu za zgodą, bo są to kompetencje Zarządu Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze. Ważną rzeczą, którą należy 

przypomnieć, że w rozszerzeniu strefy, które nastąpiło w roku w 2008 były to tereny objęte 

Strefą Aktywności Gospodarczej, na mój wniosek ówcześnie Rada Miejska wyraziła zgodę na 

objęcie terenów w wielkości 30 ha. Na tych gruntach zainwestowała TOYOTA, uzyskała 

zezwolenie na działalność gospodarczą i w ostatnich latach rozbudowała, od pierwotnej 

inwestycji dwukrotnie zakład, rozszerzając działalność gospodarczą. Cechą bardzo ważną i 

istotną, która nie miała miejsca w przeszłości, Gmina włączała tereny do Strefy 

Ekonomicznej, ale w zamian podejmowała decyzje o rezygnacji z własności, czyli 

przekazywała aportem majątek, który stanowi określoną wartość, określoną w pieniądzu, 

obejmowała akcje z tego tytułu w Spółce Skarbu Państwa. Dochody ze sprzedaży, wtedy 

kiedy taka sprzedaż miała miejsce stanowiły dochód spółki zarządzającej strefą, a nie dochód 

własny budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec. Proponuje się Radzie takie rozwiązanie, które 
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pozwala Gminie na zachowanie własności i w przypadku sprzedaży dochód do budżetu w 

pełnej wysokości, wylicytowanej w drodze przetargu nieograniczonego, bo innej możliwości 

prawnej nie ma. W związku z tym, ogólnie rekomenduje się to rozwiązanie, czyli objęcie tych 

gruntów Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości. Odnotowuje się obecnie bezpośrednio 

i pośrednio we współpracy z Zarządem Strefy wiele nowych zapytań o lokalizację inwestycji 

na terenie Gminy. Te kontakty są wynikiem dość intensywnej współpracy z Dolnośląską 

Agencją Współpracy Gospodarczej we Wrocławiu i z Państwową Agencją Inwestycji 

Zagranicznych w Warszawie, jak również samodzielne działania Zarządu Strefy i Gminy. 

Tereny, które zostaną włączone uchwałą Rady obecnie są przedmiotem dzierżawy – 

użytkowanie rolnicze, umowy mają charakter terminowy. W umowach są zawarte kryteria, że 

w sytuacji gdyby grunt byłby potencjalnie nieruchomością do sprzedaży, z zachowaniem i 

możliwością zbiorów plonów z pola. Niemniej jednak rolnicy mają świadomość, że teren, co 

jest priorytetem, jest terenem produkcyjnym, gospodarczym w związku z tym to ma 

najistotniejsze znaczenie.  

 

Radna B. Wójtowicz zadała pytanie, czy działki tworzą całość? 

 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że działki będą podzielone na dwa 

kompleksy. Jest to korzystne, żeby dwa kompleksy były osobne i zostanie to zgłoszone 

jednorazowo do Ministra Gospodarki poprzez kompletną dokumentację o włączenie tych 

terenów do Strefy Ekonomicznej. Następnie przedstawił na mapie położenie kompleksów.  

 

Radny M. Kruszelnicki zadał pytanie, jakie klasy ziemi przeznaczamy? 

 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że głównie V i VI – w Wykrotach nie ma 

lepszych klas. 

 

Radny A. Kozioł zadał pytanie, w jakim celu te tereny powiększamy? 

 

Naczelnik Wydziału D. Jancelewicz odpowiedział, że jest tylko 20 ha i w przypadku 

rozdysponowania ich trzeba być gotowym.  

 

Radna B. Sikora zadała pytanie, czy to będzie strefa, która będzie płacić podatki? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że te nieruchomości nie są objęte uchwałą Rady z 2002 

roku. W związku z tym Strefa Aktywności Gospodarczej jako strefa, czyli opis w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie, wyłączenie gruntów 

rolnych z produkcji nastąpiło wcześniej. Obszar tej Strefy Aktywności Gospodarczej, który 

jest tożsamy choć nie do końca zbliża do pojęcia Strefy Ekonomicznej, ale nie korzysta ze 

zwolnień z tytułu podatku, czy podatku od nieruchomości, który jest dochodem własnym, czy 

podatku – co jak najistotniejsze – dochodowego od osób fizycznych czy od osób prawnych. 

Inwestor, który zamierza kupić nieruchomość w gminie i wybudować zakład uzależnił w 

związku z planowanym rozwojem zakładu nabycie tej nieruchomości od rozszerzenia Strefy. 

W związku z tym jego potencjał jest znaczny. Być może realizacja inwestycji będzie co do 

efektów ekonomicznych bardzo dobra, na wysokim poziomie – nie wyklucza w przyszłości 

rozbudowę zakładu. Choć z wielu zapytań są inwestorzy, którzy poszukują w jednym 

kawałku nieruchomości około 150 ha. Takich obszarów w Polsce nie ma, jest to jeden z 

nielicznych o takim areale i z tymi funkcjami. Bardzo ważna dla inwestora jest lokalizacja (w 

pobliżu granic), komunikacja czyli drogi, połączenia autostradowe i infrastruktura woda, 

kanalizacja sanitarna i deszczowa (to co jest w kompetencji gminy), energia elektryczna, gaz 
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ziemny oraz uwarunkowania środowiskowe. Jest to decyzja na korzyść, dająca większe 

możliwości. Po podjęciu uchwały będzie możliwość przygotowania wniosku do Ministra 

Gospodarki o rozszerzenie Strefy Ekonomicznej o obszar określony w uchwale.  

 

Radny A. Kosior zadał pytanie, czy oprócz tych terenów Gmina posiada jeszcze inne tereny 

na powiększenie? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że w Nowogrodźcu. 

 

Radna B. Wójtowicz zadała pytanie, jeżeli pojawi się inwestor, a pole jest dzierżawione przez 

rolnika i ma określony termin – czy nie będzie przeciwskazań prawnych? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że w postanowieniach jest okres wypowiedzenia i 

formalnie interesy dzierżawcy i gminy są zachowane.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru 

Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nieruchomości 

położonych  na terenie Gminy Nowogrodziec. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

4) w sprawie sprzedaży nieruchomości w obrębie Wykroty (1026/5, 1026/10, 1026/12, 

1026/13, 1026/14, 1026/15, 1026/16, 1026/17, 1271/1, 1271/3, 1312, 1351/1, 1351/3, 

1351/5); 

 

Projekt uchwały omówił Burmistrz R.Relich. Uchwała jest skonkretyzowana, dotyczy 

nieruchomości wskazanych w § 1. Traci moc uchwała z 9 listopada 2007 r. – była to uchwała, 

którą Rada podejmowała wtedy gdy przygotowywana była sprzedaż dla firmy TOYOTA jako 

potencjalnego wtedy inwestora, nie wiedząc czy ta transakcja dojdzie do szczęśliwego finału 

(dzisiaj wiemy, że tak się stało). Nastąpiły zmiany, ponieważ pierwotnie TOYTA w liście 

intencyjnym określała zainteresowanie kupnem 11,2 ha, dokonywano na życzenie inwestora 

podziały nieruchomości, powstały wyodrębnione działki. Ostatecznie nabyli nieruchomości 

mniejsze, niemniej jednak ich inwestycje bardzo satysfakcjonują. Są pod względem 

zatrudnienia największym pracodawcą w Strefie Ekonomicznej. Uchwała porządkuje cały 

obszar 22 ha nieruchomości, które są w obrębie Strefy Ekonomicznej. Objęte są prawem do 

zwolnienia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Nie są na 

szczęście objęte prawem do zwolnienia z tytułu podatku od nieruchomości uchwałą z 2002 

roku. W miesiącu maju podpisał list intencyjny z inwestorem o kapitale niemieckim, w 

którym zobowiązał się, że przygotuje uchwałę o sprzedaży nieruchomości oraz o rozszerzeniu 

strefy, ewentualnie z przyszłą możliwością rozbudowy zakładu. Firma z branży 

konstrukcyjno-budowlano-drewnianej (nowoczesne technologie budowy domów 

szkieletowych z biomasy). Potencjalnie zatrudni 120 osób. Prowadzi działalność gospodarczą 

w Polsce, posiada już jeden zakład. W liście intencyjnym określono możliwość sprzedaży co 

do okresu sfinalizowania transakcji nie później jak do końca sierpnia br. Po podjęciu uchwały 

rozpoczną się prace polegające na zawarciu umowy z Zarządem Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości polegające na zleceniu przygotowania procesu 

sprzedaży, który będzie się odbywać w trybie przetargu nieograniczonego. Niemniej jednak 

kompetencje Zarządu polegają ta tym, które gmina nie posiada – chodzi o ryzyko 
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ewentualnego spekulacyjnego nabycia nieruchomości, czyli sprzedaż powiązana z 

uzyskaniem zezwolenia na działalność gospodarczą i wszelkie prawne formalne czynności, 

które strefa na zlecenie gminy wykona. Oczywiście ma to charakter odpłatny. Nazwy firmy, z 

uwagi na tajemnicę handlową wymienić nie może – jest to zobowiązanie inwestora wobec 

gminy. Ryzyko istnieje do końca – do momentu podpisania aktu notarialnego i wpływu 

dochodu ze sprzedaży, bo będzie to dochód własny ze sprzedaży nieruchomości gminy i na 

rachunek gminy. Jeżeli te środki wpłyną to będzie można się cieszyć, że te środki są do 

dyspozycji na wiele zadań własnych. Co jest bardzo istotne – w wyniku budowy zakładu 

zatrudnienie ludzi i wiele innych korzyści, nie tylko finansowych ale ludzkich.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w obrębie 

Wykroty. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

5) w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu; 

 

Projekt uchwały omówił Burmistrz R.Relich. Obowiązek prawny wynika z ustawy o 

działalności leczniczej. W kompetencji Rady Miejskiej jest zwołanie pierwszego posiedzenia 

Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu. 

Data wpisana do projektu jest uzgodniona z osobami zarządzającymi zakładu.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu. 

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

„wstrzymujących się” – 1. 

 

6) w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu; 

 

Burmistrz R.Relich poinformował, że projekt tożsamy jak wcześniejszy.  

Ponadto poinformował, że w wyniku przetargu, w drodze zamówienia publicznego wyłoniony 

został wykonawca II etapu budowy – przebudowy budynku na zakład opiekuńczo-leczniczy i 

opieki paliatywnej. Zwycięzcą zamówienia jest Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roman 

Krawiecki (ten wykonawca realizuje zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej w Wykrotach’). Dnia 29 maja br. został przekazany plac budowy. Zgodnie z 

kontraktem wykonawca ma 210 dni na zakończenie zadania i oddanie obiektu do 

użytkowania.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Nowogrodźcu. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 11, „przeciw” - 0, 
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„wstrzymujących się” – 1. 

 

7) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za 2014 rok; 

 

Projekt uchwały omówił Burmistrz R.Relich. Zgodnie z kompetencjami Rady zatwierdza się 

roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Nowogrodźcu za 2014 rok, który wykazuje stratę w wysokości 28.458,08 zł. Zostanie pokryta 

z funduszu zapasowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Nowogrodźcu. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

Następnie omówił przedłożone sprawozdanie. Dodał, że Rada Społeczna sprawozdanie 

zaopiniowała jednomyślnie.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za 

2014 rok. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 10, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 2. 

 

8) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za 2014 rok; 

 

Burmistrz R.Relich zapoznał z treścią uchwały. Następnie omówił przedłożone sprawozdanie.  

Z informacji ogólnie dostępnych, co jest warte podkreślenia, pomimo narastającego problemu 

jeżeli chodzi o zmianę struktur wiekowych w społeczeństwie – Narodowy Fundusz Zdrowia 

oddział we Wrocławiu pod względem kontraktu spośród 16 województw w Polsce najsłabiej 

opłaca tego rodzaju działalność medyczną.  

Nowym dyrektorem zakładu w wyniku konkursu jest pan Robert Adaszewski. Były dyrektor 

pan Karol Łapot jest lekarzem medycyny o specjalizacji także opieki paliatywnej i pracuje w 

zakładzie w oparciu o kontrakt.  

Dodał, że Zakład współpracuje ze szpitalem w Zgorzelcu ponieważ jest to szpital 

wielospecjalistyczny. Korzysta z możliwości konsultacji, doświadczenia i wiedzy pani 

Dyrektor Zofii Barczyk. 

Rada Społeczna sprawozdanie zaopiniowała jednomyślnie.  

 

Radna B. Wójtowicz zadała pytanie, ile lekarzy jest zatrudnionych? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że jeden lekarz, którym jest pan K. Łapot. Trudno na to 

pytanie odpowiedzieć bo oni są na cząstkowych kontraktach. Uzależnione jest to od 

wymagań, które stawia finansujący czyli Narodowy Fundusz Zdrowia i te kryteria są 

spełnione.  

 

Radna B. Wójtowicz powiedziała, że bardzo się cieszy ze współpracy ze szpitalem w 

Zgorzelcu, na pewno będą korzyści pozytywne.  

 

Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz zwróciła uwagę radnej Wójtowicz, aby podnosiła 

rękę gdy chce zabrać głos. 
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Radna B. Wójtowicz powiedziała, że nie było to pytanie.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Nowogrodźcu za 2014 rok. 

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

„wstrzymujących się” – 1. 

 

9) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum 

Kultury i Sportu w Nowogrodźcu za 2014 rok; 

 

Burmistrz R.Relich zapoznał z treścią uchwały. Należności i zobowiązania są regulowane 

terminowo, zachowana jest płynność i nie ma zagrożeń dla działalności podstawowych. 

Działalność kulturalna nie powinna przynosić profitów w postaci zysków, które byłyby 

niewspółmierne do celów do jakich została powołana instytucja kultury. Nadmienił, że na 

podstawie rozmowy z Wójtem Gminy Bolesławiec – budżet gminnego Ośrodka Kultury 

wynosi 3 mln zł z dotacją. Oczywiście obiektów do zarządzania mają więcej, może są 

bardziej kosztowne w utrzymaniu pomimo, że są to nowe obiekty. Zaryzykuje stwierdzenie, 

że nie prowadzą działalności bogatszej jak Gminne Centrum Kultury i Sportu w 

Nowogrodźcu.  

Powracając do odległej przeszłości – poszczególnym samorządom osobowo przyświecał taki 

cel, że oddany majątek do zarządu w postaci świetlic, obiektów sportowych ma 

współfinansować działalność statutową, czyli ma przynosić przychody z tytułu wynajmu, 

usług reklamowych, prowadzonych sekcji, czy pozostałych działań, czy pozyskanych dotacji. 

Ten wynik jest przedstawiony w dodatkowych informacjach i objaśnieniach bilansu – 

głównym źródłem przychodów GCKiS jest dotacja organizatora, która stanowi 77% ogółu 

przychodów – dotacja organizatora wynosi 1.010.000,00 zł, a pozostałe przychody są to 

środki własne. Jeżeli miała by być zmiana to warto się zastanowić czy zwiększyć dotację czy 

być może zmniejszyć. Dyskutujemy w kontekście (o czym dzisiaj mówi) wtedy gdy zgłaszane 

są wnioski o nieodpłatne udostępnianie sal, wysokość opłat z tytułu wynajmu, ale jedno co 

jest warte podkreślenia nawet jeżeli jest coś bezpłatne to koszt powstaje i jest pytanie, co 

będzie źródłem finansowania. Choćby ze względów społecznych, bo ten temat w jakiś sposób 

wraca – zastanowić się nad rozwiązaniem bądź ewentualnie nad jego zmianą. Pytanie, w 

jakim stopniu i co będzie źródłem finansowania.  

 

Radna B. Wójtowicz powiedziała, że został przytoczony fakt bardzo istotny dla 

poszczególnych miejscowości, zwłaszcza na wsiach gdzie faktycznie to koszty są generowane 

jeżeli sale są używane, ale jest to przede wszystkim praca na rzecz GCKiS, bo pracuje jakaś 

ilość ludzi społecznie. GCKiS nie jest w stanie wyjść aż w takim stopniu do poszczególnych 

miejscowości. Te zgłoszenia jeżeli chodzi o anulowanie czy zmniejszenie kosztu opłat za salę 

są uzasadnione. Niech te sale żyją, bo gro ludzi tam inwestuje, gro ludzi tam sprząta 

bezinteresownie, wręcz wkładają swoje pieniądze i swój wysiłek.  

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że w poprzedniej kadencji rozmawiano w gronie sołtysów i 

radnych. Podjęto dobrą decyzję, która zaowocowała nieodpłatnym udostępnieniem sal na 

wniosek sołtysów, limitowaną do 6 zdarzeń w danym roku. W praktyce się to sprawdza 

ponieważ nie przekraczana jest ta granica, oczywiście na działalność statutową sołectwa w 

ramach inicjatyw, które lokalna społeczność podejmuje i koszty są refinansowane z budżetu 
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po ogólnym podliczeniu w ramach budżetu GCKiS. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu za 2014 rok. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 9, „przeciw” - 3, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

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

rok; 

 

Projekt uchwały wraz z załącznikami tabela nr 1, 2 i 2a omówiła Skarbnik I. Johna-Rudko. 

 

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 – 12, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

11) w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Nowogrodziec w 

Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie” z siedzibą w 

Uboczu; 

 

Burmistrz R. Relich odczytał projekt uchwały. W ramach współpracy pozyskano wiele 

środków. Współpraca jest efektywna i przynosi wiele korzyści dla rolników, którzy pozyskali 

dofinansowanie na sprzęt, dla przedsiębiorców na utworzenie miejsc pracy. Jednym z 

ważnych projektów, który został zrealizowany było dofinansowanie do świetlicy w 

Zebrzydowej w kwocie 500 tys. zł. Również Parafia Nowogrodziec pozyskała środki z limitu, 

który był określony dla Gminy Nowogrodziec – środki na remont dachu na kościele. W 

związku z tym, pani Bożena Mulik wraz z pracownikami biura pracuje z korzyścią i w sposób 

efektywny, nie tylko w pozyskaniu środków, ale też jest wiele działań, które przynoszą 

wymierne korzyści.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa 

Gminy Nowogrodziec w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie” z 

siedzibą w Uboczu. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 3.  

 

1. Radna B. Wójtowicz zgłosiła wniosek o interwencję w sprawie niedziałającego 

oświetlenia ulicznego przy zjeździe z autostrady w miejscowości Godzieszów.  

Burmistrz R. Relich poinformował, że zostanie to sprawdzone. 

 

2. Radny A. Kosior zgłosił wniosek o interwencję w sprawie wykoszenia poboczy i 
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odnowienia oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie Gminy 

Nowogrodziec.  

Burmistrz R. Relich poinformował, że rozmawiał z Radnym Rady Powiatu Ryszardem 

Kalusem i prosił, aby taką interpelację złożył, bo rzeczywiście w miesiącu maju w latach 

poprzednich (nieraz z problemami) oznakowanie poziome czyli pasy, krawędzie jezdni czy 

osi jezdni było odtworzone oraz były skoszone pobocza. Drogi wojewódzkie na podstawie 

porozumienia pomiędzy Starostą Powiatu Bolesławieckiego a Marszalkiem Województwa 

Dolnośląskiego są w utrzymaniu bieżącym i w umowie zawarte są remonty, oznakowanie, 

koszenie, uzupełnienie poboczy. Osobiście był w zaprzyjaźnionej Gminie Osiecznica i  

przykrością stwierdza, że tam oznakowanie poziome już jest wykonane, pobocza są 

wykoszone. W związku z tym zwróci się do Starosty z wnioskiem, aby te prace były 

wykonane w możliwie najkrótszym terminie i na drogach powiatowych i drogach 

wojewódzkich.  

Ponadto, odnośnie remontu drogi wojewódzkiej – wyszedł z taką inicjatywą i zaproponował 

okolicznym włodarzom czyli Gminy Lubań, Miasta Lubań, Gminy Sulików, powiatu 

lubańskiego o wspólne podpisanie wniosku do Marszałka o remont drogi wojewódzkiej nr 

357, która przebiega przez Nowogrodziec, Zebrzydową i Nową Wieś. Otrzymano odpowiedź, 

że wniosek jest uzasadniony ale odpowiedź będzie od Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i 

Kolei we Wrocławiu. W dniu dzisiejszym otrzymał odpowiedź, że potwierdza się konieczność 

remontu drogi na odcinku kilkunastu kilometrów, a wartość szacowana wynosi 38 mln zł. 

Niemniej jednak odpowiedź jest negatywna, ponieważ brakuje środków finansowych. 

Wspólnie, czy w formie uchwał zebrań wiejskich czy podpisów, które zostaną zgromadzone 

na listach przy współpracy z radnymi powiatu i radnych Rady Miejskiej – czynić starania, aby 

jakieś środki w przyszłym roku znalazły się na konieczny remont tej drogi. Ta droga dla 

Gminy Nowogrodziec jeśli chodzi o rozwój i bezpieczeństwo jest bardzo istotna. 

Partycypujemy w kosztach  pół na pół. Wybudowany został chodnik w Nowej Wsi. Obecnie 

rozpoczęły się prace przy budowie chodnika w Nowogrodźcu. Wcześniej współfinansowano 

remont drogi przy ulicy Krótkiej i Strzeleckiej.  

 

Radny A. Kosior poinformował, że w miesiącu marcu br. z radnym Kruszelnickim składali 

wnioski do powiatu dotyczące przejść dla pieszych i innych spraw – czy była jakakolwiek 

odpowiedź? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że nie otrzymuje żadnych odpowiedzi na wnioski 

kierowane do Starosty Powiatu Bolesławieckiego, czy do zarządu Dróg Powiatowych w 

Bolesławcu. Mówi to z pełną odpowiedzialnością. Jeżeli może się pomylić to na kilkadziesiąt 

wniosków otrzymał może jedna odpowiedź, bo nie chciałby być nieprawdomówny.  Radny 

M. Kruszelnicki na jednej z komisji mówił o wizycie Starosty w Nowogrodźcu, w której 

uczestniczył. Pomimo deklaracji z ust Starosty o współpracy – nie wiedział o tym i nie 

uczestniczył w tym spotkaniu. Podobno mają być wykonywane prace w Nowogrodźcu 

polegające na oznakowaniu poziomym, remoncie czy przebudowie chodnika przy ulicy 

Mickiewicza. Jeżeli tak będzie to bardzo się cieszy. 

 

Radny M. Kruszelnicki potwierdził deklaracje Starosty. Pasy będą namalowane pod koniec 

maja początek czerwca br. Jeżeli nie zostanie to wykonane to zwróci się ponownie poprzez 

radnych powiatowych.  

 

3. Radna A. Bochenek zadała pytanie, czy mogą mieć nadzieję na ukończenie 

chodnika w stronę Nowej Wsi? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że jest to zadanie inwestycyjne i wymaga opracowania na 
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nowo dokumentacji projektowej, zaplanowania środków oraz uzyskania zgody Marszałka na 

współfinansowanie. 

 

4. Radny P. Nieratka zgłosił wniosek o interwencję w sprawie zamiatania ulicy 

Ołdrzychowskiej w Nowogrodźcu. W czasie zimy miało miejsce zdarzenie 

wypadek samochodowy – została uszkodzona bariera, która została błyskawicznie 

naprawiona, został wysprzątany teren (pod wiaduktem kolejowym) i została taka 

kupa, która jest do dzisiejszego dnia. 

Burmistrz R. Relich powiedział, że firma Hydro-Tech, której gmina jest właścicielem 

wielokrotnie składa oferty wykonania usług sprzątania dróg powiatowych i wojewódzkich w 

obrębie miasta ponieważ posiada własny sprzęt i może to uczynić po cenie konkurencyjnej.  

 

Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz powiedziała, że przez 3 lata składała pisma do 

Starosty o pasy w Milikowie. W czwartym roku wykonano pasy, ale przyszła kanalizacja i 

znowu nie ma pasów. Dalej nie ma odzewu z powiatu, a po rozmowie z p. Koprem uzyskała 

odpowiedź, że nie ma funduszy.  

 

5. Radna A. Bochenek zgłosiła wniosek o posprzątanie zaległego piachu po zimie z 

drogi w Zebrzydowej w tzw. dolince (od przejazdu w Nowej Wsi w dół – w 

kierunku Zebrzydowej Wsi). 

Burmistrz R. Relich odpowiedział odnośnie utrzymania zimowego – na wniosek radnych, 

sołtysów, mieszkańców posypuje się piaskiem i robi się to na zakrętach i podjazdach. Jeżeli 

chodzi o sprzątanie piasku – to jest wynikiem decyzji – robione jest to w mieście w 

Nowogrodźcu. Jeżeli są to znaczne ilości piasku to na wniosek jest wykonywane na wsiach. 

Sprawdzi to, jeżeli rzeczywiście wymaga to uprzątnięcia to ten piasek zostanie uprzątnięty.  

 

6. Radna B. Sikora zadała pytanie odnośnie wykaszania poboczy przez powiat – czy 

to jest gdzieś zapisane?  

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że utrzymanie bieżące dróg na pewno wynika z przepisów 

ustawy o drogach publicznych i zarządca ma obowiązek z uwagi na bezpieczeństwo 

użytkowników utrzymywać w tym oznakowanie pionowe, poziome, remonty, koszenie 

poboczy. Nie wskazując przepisu prawa, ale można ogólnie powołać się na sprawy związane 

z bezpieczeństwem.  

 

7. Radny M. Kruszelnicki ponowił wniosek w sprawie zamontowania lustra 

drogowego na skrzyżowaniu ulic: Różanej i Podleśnej w Nowogrodźcu. 

 

8. Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz przypomniała radnym o dyżurach radnych.  

 

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

godz. 16:30 zamknęła posiedzenie.  

 

 

       Protokołowała:                                                                                    Przewodniczyła: 

 

                                                                                                              Przewodnicząca Rady  

     Jolanta Janeczko                                                                                 

                                                                                                             Antonina Szelechowicz 

        podinspektor  

ds. obsługi Rady Miejskiej 


