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Protokół nr 5/15 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

w dniu 11 czerwca 2015 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Kazimierza Czerniaka. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:00 

Godz. zakończenia – 16:00 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1) Kazimierz Czerniak – Przewodniczący Komisji 

2) Barbara Sikora – Z-ca Przewodniczącego Komisji 

3) Józef Pełka – Członek 

4) Ryszard Jaworski – Członek 

5) Aneta Bochenek – Członek 

6) Stanisław Łaniocha – Członek  

Nieobecni radni: Arkadiusz Kosior, Mirosław Kruszelnicki, Mirosław Kędzia, Barbara 

Wójtowicz. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko. 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Analiza wykonania budżetu za 2014 rok.  

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 4/15 z dnia 21 maja 2015 r. przyjęto jednogłośnie. 

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

– 0. 

 

Ad. 3. Skarbnik Gminy I. Johna-Rudko omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i 

Miasta Nowogrodziec za 2014 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej i informacją o stanie mienia komunalnego. 

Uzupełniania dokonał Burmistrz R. Relich w zakresie: 

Wydatki realizowane w szkołach podstawowych –  inwestycje, które podejmuje się 

związane są ze stanem technicznym obiektów. Po zakończeniu inwestycji w Gierałtowie i w 

Wykrotach wymaga modernizacji Nowa Wieś. Kontynuowane jest zadanie w Zebrzydowej. 

Stan obiektów będzie bardzo dobry. Na przestrzeni kilku lat rząd kraju podejmował decyzje i 

była to jedyna grupa zawodowa, która otrzymywała bardzo znaczące podwyżki z tytułu 
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wynagrodzeń dla nauczycieli. Ta subwencja nie rekompensowała udziału gminy z uwagi na 

demografię, a gmina w latach gdy następował wzrost wynagrodzeń odnotowywała spadek 

uczniów, czyli środków było znacznie mniej. Pomimo tych różnych trudności były też 

podejmowane decyzje związane z likwidacją szkół. Państwo gdyby chciałoby utrzymywać 

mniej liczne oddziały co do średniej w jakiej wylicza algorytm subwencji to różnice co do 

proporcji byłyby mniejsze i gmina mniej środków własnych przeznaczałaby na wydatki 

bieżące, których w ogólnym podziale ponad 80% stanowią wynagrodzenia i pochodne 

nauczycieli, bo sama administracja związana z obsługą nie jest tak znaczącym wydatkiem 

jeżeli chodzi o rozliczenie w całości. Stąd temat związany z finansowaniem i to jest pytanie, 

które warto sobie zadać – jak finansować dochodami własnymi np. z tytułu wzrostu podatku, 

bo przed taką decyzją Rada będzie musiała stanąć w listopadzie przy projektowaniu budżetu. 

Apeluje i prosi odnośnie komunikacji z mieszkańcami – zawsze podatki będą za wysokie, ale 

te podatki nie są wysokie ani w porównaniu do innych gmin ani wyraźnie jeżeli chodzi o 

tendencje w stosunku do 2006 roku – przez te lata – ulgą podatkową dla mieszkańców jest 

kwota miliona złotych czyli z miliona dwa miliony złotych. Jako osoby bezpośrednio 

odpowiedzialne za zarządzanie budżetem, za utrzymanie płynności, za finansowanie zadań 

bieżących przedstawiają informację, że osiągnięto tą granicę, której już nie powinno się 

przekraczać. Możliwości są dwie albo wzrost dochodów własnych, albo ograniczanie 

wydatków – pytanie w jakich obszarach, w jakich działach budżetu, czy kosztem inwestycji, 

mniejszym tempem. Byłoby idealnie gdyby się udawało w ramach współpracy w tej kadencji 

celować jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne na poziomie 30%. Było też zależne od 

absorpcji środków unijnych bo zawsze w tych wydatkach inwestycyjnych nie ma 

dofinansowania w 100% – potrzebne są środki gminy, a te trzeba wypracować. Prosi aby 

zastanowić się czy to ma być infrastruktura, jeśli tak to jaka – drogowa, budowa kanalizacji 

sanitarnej, oświetlenie, infrastruktura społeczna, infrastruktura edukacyjna, kwestia placów 

zabaw, boisk przy szkołach, świetlice, ośrodki zdrowia. Kwestia ulg czy zwolnień z podatku 

od nieruchomości przedsiębiorców w strefie – prezentujemy ją, ale stanowisko nasze jest 

takie, że nie uznajemy tego prawa do zwolnień, my je wykazujemy ale nadal odmawiamy 

prawa do zwolnienia, ale żeby było skuteczne musimy identyfikować się wyrokami sądów, bo 

trwają postępowania sądowo-administracyjne. Jednakże w ogólnych rozliczeniach z budżetem 

państwa w związku też z obowiązkami prawnymi, które ciążą w zakresie sprawozdawczości 

ta kwota jest wykazywana, a jest niebagatelna ponad cztery miliony złotych.  

Dotacje na pomoc społeczną – ustawodawca ma takie prawo, on określa kryteria 

dochodowe czy próg, który wnioskodawca spełnia bądź nie – jak spełnia to otrzymuje zasiłek 

taki czy inny co do nazwy i rodzaju. Potrzeby społeczne – pomimo spadku bezrobocia on jest 

ewidentny na przestrzeni lat 2007 z kilkunastu procent do poziomu dzisiaj poniżej dziesięciu 

to skala ubóstwa na podstawie dokumentów, bo być może inna jest ocena społeczna, ale 

przynajmniej ten diagram tego nie wskazuje, ona nie ma mniej tylko nadal się utrzymuje. 

Polityka państwa w niektórych obszarach, tak jak nazywa tą dotację w postaci złotówki do 

edukacji przedszkolnej jest przywilejem ale na koszt gminy. Bo jeżeli gmina otrzyma tą 

złotówkę a ma dopłacić dwie, no to kto zyskuje – gmina czy państwo? Gmina tą różnicę musi 

zapłacić z dochodów własnych, a źródłem są dochody w postaci podatków. Trudno 

przeznaczać środki z tytułu sprzedaży majątku na wzrost wydatków bieżących. Sprzedaż jest 

pozycją jednorazową nie daje gwarancji tego rodzaju transakcje, że będzie miała miejsce w 

przyszłości. Gdyby zachowując proporcje spadku środków z budżetu państwa to 

prawdopodobnie wiele osób tej pomocy finansowej czy rzeczowej nie otrzymało. Pytanie, jak 

mieszkańcy w takich sytuacjach radziliby sobie. To wymaga dochodów żeby podołać. Być 

może ocena radnych jest taka, że te środki, które się wypłaca są za wysokie, albo liczba osób 

jest nieadekwatna do oceny społecznej to może w budżecie przyszłego roku poziom dopłaty 

do planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powinien być niższy.  
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Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie odnośnie inwestycji budowa sali 

gimnastycznej w Gierałtowie i w Wykrotach – do którego roku jest przewidziana budowa? 

 

Skarbnik I. Johna-Rudko odpowiedziała, że do 2016 roku. 

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie, gdyby te inwestycje zostały zakończone 

wcześniej? 

 

Skarbnik I. Johna-Rudko odpowiedziała, że w budżecie ostatecznie płatności są w 2016 roku. 

Uzupełnienia dokonał Burmistrz R. Relich – wykonawcy zmierzają ku temu aby oddać 

obiekty przed sezonem grzewczym. Postęp prac jest znaczący ale trudno powiedzieć czy to 

będzie listopad czy styczeń – luty. Czas pokaże jaki będzie efekt finalny.  

 

Skarbnik I. Johna-Rudko poinformowała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o 

przedłożonym sprawozdaniu jest pozytywna.  

 

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z 

wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 4. Sprawy bieżące. 

 

Radny R. Jaworski zwrócił się z zapytaniem, czy gmina kupiła budynek od INCO?  

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że prowadzone są rozmowy, które są trudne z uwagi na to, 

że pojawił się nowy inwestor, który prawdopodobnie z INCO zawarł umowę w formie 

umowy przedwstępnej. Problem polega na tym, że gmina chce kupić jedną część czyli 

budynek biurowy od ulicy Lubańskiej i na to ma środki planowane w budżecie, a INCO 

zmierza ku temu, że chce sprzedać całość. Gmina nie chce kupić całości z wielu względów 

nie tylko finansowych. Jest pytanie, co gmina zrobiłaby z budynkiem Armady czyli hali gdzie 

Armada prowadzi działalność i budynku po sklepie Biedronka.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie, czy pomieszczenie po Biedronce zostało 

wydzierżawione? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że z informacji, które posiada firma INCO jest związana 

umową dzierżawy z siecią Biedronka do przyszłego roku.   

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie, czy może być zmienione użytkowanie 

tych budynków?  

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że w planie zagospodarowania przestrzennego budynek 

biurowca jest produkcyjno-mieszkalno-usługowy. Może być w określonych proporcjach 

adoptowany na usługi. Planowano w ten sposób, że utrzymanie usług na parterze, czyli obecni 

najemcy, dzierżawcy zachowują status quo, być może je poprawiamy ale to jest ocena i 

decyzja wtedy gdy gmina jest właścicielem, a kondygnacje adoptujemy na mieszkania. 

Dokonana została ocena stanu technicznego budynku, posiadamy wycenę jakie koszty i jakie 

nakłady inwestycyjne byłyby wymagane. Podział nieruchomości, który nastąpił daje 

możliwość zagospodarowania terenu, który spełniałby funkcjonalność tego obiektu. Nie jest 
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to obojętne co dzieje się wokół z uwagi na inwestycję podjętą w Zakładzie Opiekuńczo – 

Leczniczym, czyli zagospodarowanie terenu jako całości też z uwagi na funkcje miasta ma 

ogromne znaczenie. Inna rzecz to obawa sytuacji, w której w jednym z obiektów funkcjonuje 

przedsiębiorca, który prowadzi działalność produkcyjną, zatrudnia ludzi i utrata 

jakiegokolwiek miejsca pracy byłoby stratą dla Nowogrodźca.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie, że jeżeli zmieni się właściciel to wpływy 

będą do budżetu? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział na przykładzie Ceramiki Przyborsk – przedsiębiorca 

zalegał z podatkiem od nieruchomości od kilku lat. Powstały z tego tytułu zobowiązania, 

które też są wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu. Skutkiem miedzy innymi tej 

sytuacji została ogłoszona upadłość. Jest syndyk, jest dzierżawca i pomimo zmiany 

właściciela, nie płaci podatku gminie.  

 

Innych tematów nie zgłoszono. 

 

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

16:00 zamknął posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

      Jolanta Janeczko                                                                      Kazimierz Czerniak 

 

Podinspektor ds. obsługi                                                             Przewodniczący Komisji 

      Rady Miejskiej 

                                                                                                      

 


