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Protokół nr 6/15 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

odbytego 10 sierpnia 2015 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Miejskiej Antoniny Szelechowicz. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:00 

Godz. zakończenia – 15:40 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Nieobecni radni: Kazimierz Czerniak, Katarzyna Kiecenka, Józef Pełka, Barbara Sikora, 

Barbara Wójtowicz. 

Spóźniony radny Arkadiusz Kosior. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko; 

 

Temat posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenie. 

2. Opiniowanie projektów uchwał na XIII sesję. 

3. Sprawy różne i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

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

Następnie Radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Sekretarza K. Orlefa. 

 

Ad. 2. Opiniowanie projektów: 

 

1) w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii                       

o zgłoszonych kandydatach na ławników; 

Projekt przedstawił Burmistrz R. Relich informując, że zgodnie z uzasadnieniem, w 

kompetencji Rady, Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze zwrócił się z wnioskiem o 

powołanie zespołu, który zaopiniuje i w konsekwencji uchwałą Rady zostaną powołani 

ławnicy. Następnie zapoznał z treścią par. 1.  

 

Radny R. Jaworski zadał pytanie, czy zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę? 

Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz odpowiedziała, że radna B. Sikora telefonicznie 

wyraziła zgodę. Radny K. Sadowski w chwili obecnej wyraził zgodę. Natomiast Radni B. 

Wójtowicz i A. Kosior są nieobecni. 

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że gdyby zaproponowane osoby nie wyraziły zgody to na 

sesji można dokonać zmian.  

 

(na posiedzenie przybył spóźniony radny A. Kosior – od tego momentu w posiedzeniu 

uczestniczyło 9 radnych) 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 
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Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia 

Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. 

W głosowaniu brało udział 9 radnych, „za” opinią pozytywną – 9, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

2) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji                    

o kandydatach na ławników; 

Projekt przedstawił Burmistrz R.  Relich. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 

W głosowaniu brało udział 9 radnych, „za” opinią pozytywną – 9, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

3) w sprawie wzniesienia pomnika w postaci tablicy pamiątkowej. 

Projekt przedstawił Burmistrz R. Relich. Na podstawie, jako forma zadośćuczynienia 

wnioskowi składanemu przez Koło w Nowogrodźcu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 

Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych został przygotowany projekt uchwały. Podjęcie 

uchwały jest jak najbardziej zasadne. Należy wspomnieć, że oczekiwania kombatantów są 

większe, chodzi konkretnie o pomnik, a nie tablicę pamiątkową. Mając świadomość też  

upływającego czasu i uhonorowanie osób, które żyją, ta forma, przynajmniej na ten moment 

jest dobrym rozwiązaniem, a wtedy gdy będziemy gotowi – organizacyjnie i finansowo, 

wspólnie dokonamy wyboru miejsca i formy upamiętnienia, być może w przyszłości w 

Nowogrodźcu lub innym miejscu w gminie taki pomnik powstanie.  

 

Radny A. Kosior zadał pytanie, czy treść tablicy pamiątkowej była konsultowana z 

wnioskodawcami? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że nieformalne konsultacje się odbyły. Treść jest znana 

Prezesowi Koła i członkom.  

 

Radny A. Kozioł zadał pytanie, czy Zarząd Koła zaakceptował treść? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że tak. Staraliśmy się nikogo w sposób szczególny 

wyróżniać z imienia i nazwiska, z uwagi na to, że część osób żyje.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika w postaci tablicy 

pamiątkowej. 

W głosowaniu brało udział 9 radnych, „za” opinią pozytywną – 8, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 1. 

 

4) w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości; 

Projekt wraz z uzasadnieniem przedstawił Burmistrz R. Relich.  

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 
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Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości. 

W głosowaniu brało udział 9 radnych, „za” opinią pozytywną – 9, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

5) w sprawie nabycia działki nr 420/41 w Milikowie; 

Projekt wraz z uzasadnieniem przedstawił Burmistrz R. Relich. Właścicielem nieruchomości 

jest pan Krzysztof Hałka. Gmina nabywa działkę przede wszystkim z uwagi na wieloletnie 

zaszłości, bo sprawa ma praktycznie historię ponad 10 letnią – porządkujemy stan prawny. Ta 

sytuacja jest spowodowana tym, że gmina jako inwestor wybudowała drogę asfaltową w 

granicach nieruchomości prywatnej, praktycznie przyjmując działkę w rozliczeniu nie 

pieniężnym. Po drugie, z uwagi na decyzję związaną z budżetem i realizacją inwestycji w 

roku bieżącym podjęto (a wiąże się z tym) zadanie przebudowy ulicy Asnyka od ulicy 

Sienkiewicza do ulicy Mickiewicza. Postępowanie przetargowe zakończyło się pozytywnym 

wynikiem, który został ogłoszony w ubiegłym tygodniu. Do dnia dzisiejszego istnieje 

możliwość wśród wykonawców złożenia odwołania. Z informacji, które mam na tą chwilę 

takie odwołania nie wpłynęły. Nawiązuje do tego ponieważ przebudowuje się drogę z uwagi 

na jej stan techniczny, skrzyżowania przy ulicy Mickiewicza i Sienkiewicza oraz budowę 

części ulicy Lipowej wraz z parkingami, ale też skrzyżowanie, które stanowi odnogę od drogi 

gminnej w kierunku Milikowa. Jest to po części związane ze stanem technicznym, ale też 

zmianą w organizacji ruchu i natężenia na tej drodze z uwagi na wcześniej podjętą decyzję 

związaną ze sprzedażą nieruchomości – budową marketu sieci Biedronka. Docelowo droga 

prawdopodobnie będzie wymagała częściowej przebudowy z uwagi na poszerzenie pasa 

jezdni z uwagi na intensywność ruchu.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 420/41 w Milikowie. 

W głosowaniu brało udział 9 radnych, „za” opinią pozytywną – 9, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

6) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych osobom prawnym lub 

fizycznym prowadzącym niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy 

wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nowogrodziec oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji; 

Projekt przedstawił Burmistrz R. Relich omawiając poszczególne zapisy. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

udzielanych osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym niepubliczne przedszkola oraz 

niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nowogrodziec oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. 

W głosowaniu brało udział 9 radnych, „za” opinią pozytywną – 9, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

7) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 09 

lutego 2015 roku w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów                

i wysokości wynagradzania za inkaso. 

Projekt przedstawił Burmistrz R. Relich. 
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W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/26/15 Rady 

Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 09 lutego 2015 roku w sprawie poboru podatków i opłat, 

określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso. 

W głosowaniu brało udział 9 radnych, „za” opinią pozytywną – 9, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

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

rok; 

Burmistrz R. Relich omówił proponowaną zmianę dotyczącą dotacji w wysokości 17.000 zł 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodźcu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego. 

Zarząd OSP w Nowogrodźcu złożył wniosek i otrzymał dotację na zestaw ratownictwa 

drogowego w kwocie 28.000 zł z budżetu państwa i 12.000 zł z Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego. Dofinansowanie w wysokości 17.000 zł jest zasadne. Obecnie 

użytkowany zestaw przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nowogrodźcu ma być przekazany dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wykrotach. W analogiczny sposób, w rozmowach i w 

porozumieniu, a nastąpi to według informacji i zapewnieniu, które otrzymał i pod tym 

warunkiem też wyraził zgodę, Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodźcu otrzyma samochód 

z drabiną z Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu. Państwowa Straż Pożarna otrzymała 

nowy samochód z drabiną o wysokości 62m. Komendant Państwowej Straży Pożarnej 

zabiegał, jak również Zarząd OSP w Nowogrodźcu o przyjęcie tego środka transportu 

wyposażonego w drabinę. W związku z tym, że OSP w Nowogrodźcu posiada samochód 

pożarniczy, który dotychczas był częściowo wykorzystywany, ale jest sprawny technicznie i 

jest potrzebny w zabezpieczeniu przeciwpożarowym na terenie gminy – Zarządy OSP w 

Zebrzydowej i w Nowogrodźcu porozumiały się co do przejęcia tego samochodu do OSP w 

Zebrzydowej. To auto stanowi własność organizacji pozarządowej.   

 

Następnie Skarbnik I. Johna-Rudko omówiła załączniki do uchwały. 

 

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 9 radnych, „za” opinią pozytywną – 9, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 3. Sprawy różne: 

 

1) zapoznano się ze skargą Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 lipca 2015 r. na uchwałę 

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr IX/49/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Godzieszów wraz z propozycją odpowiedzi; 

 

2) zapoznano się z pismem mieszkańców ul. Młyńskiej i Polnej w Nowogrodźcu o 

przywrócenie obwodu głosowania; 

 

 

3) zapoznano się z pismem pani M. Duch odnośnie prowadzonego postępowania w 

sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami; 
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4) zapoznano się z wnioskiem Obywatelskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych VE-

TO w Nowogrodźcu w sprawie nadużywania pozycji dominującej na lokalnym rynku 

przez Spółkę „Hydro-Tech”; 

Burmistrz R. Relich powiedział, że pismo jest kierowane do Rady i Rada może samodzielnie 

powołać zespół celem wypracowania satysfakcjonującego rozwiązania. Podawane argumenty 

nie przekonują i nie są zgodne ze stanem faktycznym, a wręcz są błędne. Może współpraca i 

dyskusja merytoryczna nad tego rodzaju wystąpieniami zbliży nas do tego, że 90% 

mieszkańców, którzy dzisiaj są poza systemem sieci kanalizacji sanitarnej w większej liczbie 

będzie oddawać ścieki do oczyszczalni ścieków. Rada nieustannie jest informowana o 

poziomie zrzutu do oczyszczalni jako jedynego punktu zlewnego zgodnie z uchwałą Rady 

Miejskiej. Jeżeli podejmiemy próby w zakresie naszych obowiązków prawnych to jesteśmy 

przedstawiani jako osoby, które egzekwują w sposób w wysokim stopniu uznania realizację 

tego obowiązku. Nie za bardzo wiemy co mamy zrobić tak, żeby ten system w trosce o 

ochronę środowiska funkcjonował sprawnie. Chce przypomnieć, że pewnych prawd zakłamać 

się nie da – Gmina przez wiele lat nie radziła sobie z problemem gospodarki wodnej i 

gospodarki ściekowej oraz gospodarki odpadami. W latach 2007-2008, dopiero wtedy 

podejmując bardzo trudny wysiłek za zgodą Rady przyjęto określony plan inwestycyjny na 

kolejne lata (nie liczone w okresach kadencji) i konsekwentnie jest to realizowane. Można to 

w różny sposób liczyć i różnie oceniać, ale powstała nowa oczyszczalnia ścieków, powstały 

nowe wodociągi, gmina jest praktycznie w całości zwodociągowana. W Nowogrodźcu 

wyeliminowano rury azbestowo-cementowe, zmodernizowano stację uzdatniania wody w 

Parzycach, Nowogrodźcu i Godzieszowie. Odtworzono ujęcia wody – studnie głębinowe, 

których stan techniczny był w opłakanym stanie. Nie wszystkie te ujęcia były czynne. Spięto 

wreszcie wszystkie stacje uzdatniania wody w jeden pierścień, który pozwala podawać wodę 

w różnych kierunkach. Powstały sieci wodociągowe w Milikowie, Gościszowie, Gierałtowie, 

Parzycach, Czernej (częściowo) i w Nowogrodźcu. Kanalizacja sanitarna, która była w 

Nowogrodźcu w wielkości 3 km, a była kanalizacją ogólnospławną, czyli zawierała i wody 

deszczowe i ścieki, a część odpływów tej kanalizacji nie trafiała do oczyszczalni ścieków 

tylko wprost do rzeki. Obowiązkiem prawnym i nie ma powodu do jakichkolwiek obaw przed 

kimkolwiek, czy urzędnikiem, burmistrzem czy przed mieszkańcem, który uprzejmie 

zadzwoni do Straży Miejskiej, czy do Inspekcji Ochrony Środowiska – nie ma powodu do 

obaw, czy bania się jeżeli ktoś, szczególnie radny, sołtys za dobrym przykładem realizuje 

swój podstawowy obowiązek, który na tej sali, w tym gremium podejmuje uchwałę i 

pozostaje tylko rzetelnie obowiązek wykonywać. Pomijając już przepisy ustawy, które nas do 

tego obligują.   

Następnie odniósł się do przedstawionych pism: 

 p. M. Duch – uważa, że Rada w stosownym czasie wróci do tego wniosku. Podjęliśmy 

taką decyzję, za moją rekomendacją i byliśmy przekonani co do jej słuszności, że 

system gospodarki odpadami zgodnie z wolą ustawodawcy, która była w naszej 

kompetencji alternatywna, objęto systemem nieruchomości niezamieszkałe, czyli są to 

zakłady pracy, przedsiębiorstwa i opłaty stosownie do tego są wnoszone. Poza tą 

polemiką czy są wytwarzane w miejscu pracy i jak rozumiemy właściwość odpadu 

komunalnego, bo chwilami ma wątpliwości, 

 mieszkańcy ul. Młyńskiej i Polnej – co do uzasadnienia formalnego to krytycznie 

oceniam to, że wniosek składa emerytowany urzędnik, którego poziom kompetencji 

powinien być wyższy. Jeżeli Rada chce zmienić obwody głosowania – to 

przypominam, że kierowano się tym, aby w miejscowości Parzyce i Godzieszów 

zachować mandaty radnych, którzy mogli by reprezentować społeczność. W związku 

z tym podjęto trudne decyzje uszczuplając częściowo obwód w Nowogrodźcu. Gdyby 
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takich decyzji nie podjęto to w Parzycach i Godzieszowie nie byłoby mandatu. Rada 

w najbliższej przyszłości może podjąć taką decyzję, że małe społeczności w Gminie 

Nowogrodziec mają być nie reprezentowane, 

 

5) radny R. Jaworski zadał pytanie, jaka jest sytuacja z wodą, czy nie grozi brak wody ze 

względu na suszę? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że nie jest w stanie udzielić gwarancji w 100%, ale te 

zasoby wody, które posiadamy w Parzycach, Godzieszowie, Gierałtowie dają spokojną 

możliwość realizacji podstawowego obowiązku jakim jest dostarczanie wody. W 

Nowogrodźcu ujęcie jest najsłabsze, ale Spółka „Hydro-Tech” w latach poprzednich 

samodzielnie dokonała znaczących inwestycji i poprawy. W związku z tym ryzyko braku 

dostarczenia wody do mieszkańców, owszem istnieje ale w stopniu minimalnym. 

Kilkakrotnie mówił w swoich wystąpieniach – sytuacja, która miała miejsce w Gierałtowie 

mogłaby mieć miejsce dzisiaj w Milikowie, czy w Gościszowie i Gierałtowie gdybyśmy przez 

te lata nie wybudowali wodociągów to na pewno dostarczalibyśmy wodę beczkowozem, ale 

na szczęście ta sytuacja się nie powtórzy. Ktoś kto dzisiaj podnosi pewne argumenty, a nie 

chce pamiętać czasów gdy ZGKiM czy Hydro-Tech dowoził wodę beczkowozem do 

Gierałtowa ludziom, którzy wody w studniach nie mieli – do południa i po południu, a w tak 

zwanym międzyczasie służył ten samochód jako karawan dla osób, które zeszły z tego świata 

na najbliższy cmentarz w Nowogrodźcu. Dzisiaj Hydro-Tech jest inną firmą, wiele pracy 

zostało wykonane, aby takie sytuacje nie miały miejsca.  

 

6) radny A. Kozioł w związku z organizowanymi dożynkami zgłosił wniosek o 

zamontowanie oświetlenia na placu przy ul. Partyzantów w Zagajniku; 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że jeżeli będziemy mieli w budżecie środki na 

modernizację oświetlenia na istniejących słupach, uzyskamy zgodę od Taurona ponieważ 

dzierżawimy i ponosimy z tego tytułu opłatę – to zadanie wykonamy. Jest pytanie – ile lamp? 

Nie może zagwarantować, że powiesimy z dnia na dzień np. 30 lamp.  

 

7) radny M. Kruszelnicki w imieniu swoim i mieszkańców podziękował za 

zamontowanie lustra na zbiegu ulic Różanej i Podleśnej w Nowogrodźcu; 

 

8) Burmistrz R. Relich odniósł się do wcześniej składanego wniosku przez radną A. 

Bochenek o rozbudowę oświetlenia – nie jest w stanie to zrealizować w tym roku, bo 

jest to wniosek przede wszystkim inwestycyjny. Prosi, aby mieć to na uwadze – 

zadaniem, które jest priorytetowe i jeżeli będzie taka możliwość – to jest 

przeznaczenie środków na dokończenie remontu budynku Filii Szkoły Podstawowej w 

Zebrzydowej.  Zależy to od wielu czynników, czy otrzymamy np. dotację na budowę 

sali w Gierałtowie. Złożony został wniosek na wspomnianą drogę przy ul. Asnyka. 

Otrzymaliśmy już pisemne potwierdzenie o dotacji, ale to pisemne potwierdzenie nie 

jest podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie po stronie dochodów. Jeżeli do 

kolejnej sesji zostanie podpisana stosowna umowa to kwota ok. 600.000 zł zostanie 

wprowadzona do budżetu. Tymi środkami będzie można dysponować, ale jak zostaną 

zagospodarowane to w stosownym projekcie uchwały zostanie przedstawione. Dzisiaj 

żeby to postępowanie można było rozstrzygnąć, ponieważ w budżecie były środki na 

poziomie miliona złotych to podjęto decyzję z uwagi na czas, przesunięto środki w 

ramach kompetencji Burmistrza. Oczekujemy i mamy zapewnienie ze strony służb 

Wojewody Dolnośląskiego, że umowę otrzymamy do podpisu w najbliższych dniach. 

Inna rzecz – w kontekście oświaty – w latach poprzednich tworzyliśmy rezerwy na 

odprawy emerytalne, które nie były wykorzystywane. W tym roku sytuacja jest zgoła 
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odmienna, bardzo dużo nauczycieli podjęło decyzję o przejściu na emeryturę. Koszt 

odprawy w przypadku jednego, a w większości są to nauczyciele dyplomowani jest to 

rząd kilkudziesięciu tysięcy złotych i te pieniądze musimy wypłacić i utworzoną 

rezerwę (informacja jest planie budżetu na ten rok) powinniśmy uzupełnić. Inna rzecz, 

że środki, które planowaliśmy były zaplanowane w sposób ostrożnościowy takie, 

które wymagają od dyrektora bardzo dobrego zarządzania tymi środkami, a z tym 

bywa różnie. Wiemy już dzisiaj wstępnie, że środków na wynagrodzenia będzie za 

mało i będziemy musieli uzupełnić plany finansowe szkół. Jest pytanie skąd środki w 

trakcie roku budżetowego wypracować gdzie nie można zwiększyć dochodów 

bieżących gminy. Nie możemy przeznaczać dochodów ze sprzedaży majątku na 

wydatki bieżące bo zaczniemy zjadać się od własnego ogona. Dochodów bieżących 

nie sposób zwiększyć w trakcie roku budżetowego. 

 

9) radny P. Nieratka zgłosił wniosek o sprawdzenie nieprawidłowości przy budowie 

chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 w Nowogrodźcu na ul. Strzeleckiej i 

Kaolinowej w postaci stromych podjazdów z pola oraz w niektórych miejscach braku 

odpływu wody; 

Burmistrz R. Relich odpowiadając na drugą część wniosku poinformował, że zwiększone 

koszty inwestycji budowy chodnika są między innymi spowodowane, co jest akurat korzystne 

– systemem kanalizacji deszczowej. Po konsultacji z zarządcą drogi liczba studzienek i 

odpływu została w sposób prawidłowo zaprojektowana i w tej chwili jest na etapie 

wykonywania. Jeżeli chodzi o zjazdy to staraliśmy się po doświadczeniu budowy chodnika 

przy ul. Sienkiewicza przez Powiat Bolesławiecki, a to zadanie gmina dotowała – tam został 

popełniony niestety błąd, że chodnik przy zjazdach, których jest bardzo duża ilość stanowi 

pochylenie do kierunku drogi czy zjazdu na nieruchomość prywatną i to powoduje 

utrudnienia i uciążliwość dla pieszych którzy poruszają się tym chodnikiem bo nie jest to 

powierzchnia płaska równoległa do nawierzchni jezdni tylko pod kątem i człowiek musi 

uważać jak przechodzi tym chodnikiem. Uskarżają się osoby starsze czy matki z dziećmi, 

które poruszają się z wózkami.  

Następnie poprosił radnego P. Nieratkę o wskazanie lokalizacji podjazdów celem podjęcia 

decyzji.  

 

10) Przewodnicząca Rady poprosiła o potwierdzenie udziału w Wernisażu 

Międzynarodowej Wystawy Ikon do dnia 12 sierpnia br.  

 

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

godz. 15:40 zamknęła posiedzenie.  

 

 

       Protokołowała:                                                                                    Przewodniczyła: 

 

                                                                                                              Przewodnicząca Rady  

     Jolanta Janeczko                                                                                 

                                                                                                             Antonina Szelechowicz 

        podinspektor  

ds. obsługi Rady Miejskiej 

 


