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Protokół nr 4/15 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

w dniu 3 czerwca 2015 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Stanisława Łaniochy. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:00 

Godz. zakończenia – 17:45 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

1) Stanisław Łaniocha – Przewodniczący Komisji 

2) Mirosław Kędzia – Z-ca Przewodniczącego Komisji 

3) Aneta Bochenek – Członek 

4) Barbara Wójtowicz – Członek (spóźniona) 

5) Krzysztof Sadowski – Członek 

6) Katarzyna Kiecenka – Członek 

7) Arkadiusz Kosior – Członek 

8) Kazimierz Czerniak – Członek 

Nieobecni radni: Artur Kozioł, Józef Pełka. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Komendant Komisariatu Policji w Nowogrodźcu Adam Frączek; 

3) Komendant Straży Miejskiej w Nowogrodźcu Edward Widuch. 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Informacja z działalności Policji i Straży Miejskiej pod względem bezpieczeństwa              

w gminie. 

4. Opiniowanie wykonania budżetu za 2014 rok. 

5. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

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

S. Łaniocha. 

Do porządku nie wniesiono uwag. 

 

Ad. 2. Protokół nr 3/15 z dnia 6 marca 2015 r. przyjęto jednogłośnie. 

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

– 0. 

 

Ad. 3. Informację z działalności Policji przedstawił Komendant A. Frączek.  

W 2015 roku Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu określiła priorytety swojej 

działalności na podstawie priorytetów Komendanta Głównego (Strategia Wojewódzka Policji 

Dolnośląskiej). Główne cele strategiczne to: 
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1) wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów oraz eliminacja zachowań 

szczególnie uciążliwych społecznie (wykroczenia społecznie uciążliwe typu 

zakłócanie ładu i porządku, dewastacja mienia, zmniejszenie dynamiki przestępstw – 

kradzieże, włamania, bójki, pobicia); 

2) poprawa bezpieczeństwa w związku z przebiegiem imprez masowych; 

3) podniesienie jakości czynności prowadzonych na miejscu zdarzeń (uzyskanie jak 

najwięcej dowodów, informacji); 

4) poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 18 maja br. weszły nowe przepisy 

dotyczące konsekwencji karnych wobec sprawców, którzy poruszają się pojazdami w 

stanie nietrzeźwym jak również bez uprawnień; 

5) zwiększenie poziomu zadowolenia policjantów i pracowników policji przez 

zapewnienie optymalnych warunków pracy czyli wyposarzenie, sprzęt – aby technika 

goniła złodziei, a nie złodziej wyprzedzał policję o parę lat do przodu z techniką 

dotyczącą łączności, pokonywania zabezpieczeń – w tej dziedzinie dużo zależy od 

samorządu lokalnego (środki są ograniczone);  

6) zwiększenie liczby policjantów pracujących bezpośrednio na drogach w miejscach 

publicznych czyli ograniczenie stanowisk zabiurkowych – obecnie większość 

policjantów kierowana jest na ulice, czyli do miejsc zagrożonych; 

7) ograniczenie liczby wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym (przepisy 

dotyczące zabierania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50km/h odnoszą 

skutek); 

Zagrożenia przestępczością odnotowane od stycznia 2015 r. do maja 2015 r. : 

 170 postępowań przygotowawczych, z tego 70 w podstawowych kategoriach tj. 

włamania, kradzieże, 2 przypadki rozboju, zniszczenia mienia, bójki pobicia – 

kradzieże nie są drastyczne, które nadawałyby się do mediów jednak każda kradzież 

jest dla kogoś stratą w mieniu – musi być wsparcie samorządu w szczególności 

obywateli, 

 zatrzymano 28 nietrzeźwych kierujących pojazdami, 

 zatrzymano 7 osób posiadających środki odurzające i 2 osoby, które rozprowadzały te 

środki,  

Ponadto dużym mankamentem są oszustwa tzw. oszustwa internetowe. Coraz więcej 

odnotowuje się tych przestępstw i te sprawy wymagają dużego zaangażowania i czasu.  

Kolejnym problem są przestępstwa znęcania – przemoc w rodzinie (wszczęto 6 postępowań). 

Na bieżąco spotykają się w Zespołach Interdyscyplinarnych, z pracownikami opieki. 

Kolejnym przestępstwem – alimenty – dłużnicy nie spłacają alimentów i są to koszty 

państwa.  

Znaczna ilość kradzieży mienia występuje w miejscach, do których policja nie ma dostępu tj. 

zakłady pracy, autostrady (infrastruktura autostradowa, infrastruktura kolejowa). Zazwyczaj 

są to grupy przyjezdne rejon Ruszowa, teren żagański i sporadycznie z Lubania. Również w 

Gminie są osoby, które na bieżąco dokonują kradzieży.  

Policja reaguje na wszelakie rodzaju wykroczenia, w szczególności policjanci ukierunkowani 

są na wykroczenia społecznie uciążliwe (wandalizm, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu w 

miejscach publicznych, używanie słów wulgarnych). Liczby są spore jeżeli chodzi o te 

mandaty. 

W ramach działalności prowadzone są również działania profilaktyczne skierowane dla dzieci 

szkół, przedszkoli pn. bezpieczne wakacje, bezpieczna woda, komisarz lew moim 

przyjacielem, bezpieczna droga do szkoły. 

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym – w okresie 2-3 lat znacznie zmniejszyła się ilość 

kolizji drogowych, bo w porównaniu do powiatu było najwięcej na terenie Gminy 

Nowogrodziec. Spowodowane to było stanem dróg, bo większość kolizji to wjechanie w 
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wyrwę, urwanie koła, przebicie koła. Do przyczyn zdarzeń drogowych najbardziej można 

zaliczyć niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, czyli prędkość. Następnie to 

nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, błędy pieszych (1% ogólnej liczby wszystkich 

wypadków), nieprawidłowe wyprzedzanie (17%), nietrzeźwi użytkownicy dróg (7%).  

W 2015 roku udało się zwiększyć ilość patroli, którzy wychodzą do codziennej służby. Jest to 

spowodowane tym, że od bieżącego roku praca jest z pełną obsadą, nie ma żadnych wakatów, 

a przez ubiegłe 2-3 lata były braki kadrowe. W pracy dzielnicowych kładzie się duży nacisk 

na pracę ze społeczeństwem czyli kontaktami z ludźmi, co przekłada się na przepływ 

informacji i dotarcie do osób, które coś mogą wiedzieć i mogą również przekazać swoje 

oczekiwania. Wielokrotnie do wspólnych działań kierowane są patrole wydziału ruchu 

drogowego, prowadzone są akcje typu trzeźwy poranek, bezpieczny weekend. Na bieżąco 

współpracują z innymi służbami w szczególności ze Strażą Miejską, Strażą Leśną, 

Żandarmerią Wojskową, służbami ochrony kolei. 

W roku bieżącym wychodzą z propozycją zorganizowania wspólnie z urzędem debaty 

społecznej, która kierowana jest do mieszkańców gminy, sołtysów, radnych w celu 

omówienia rożnych problemów jakie dotyczą społeczności lokalnej – Gminy Nowogrodziec. 

Poznania opinii ludzi, jakie mają oczekiwania, a oni ze swojej strony przekazaliby co jest 

możliwe do zrealizowania.  

Dynamika przestępstw spada od 4 lat pomału, ale spada. Oczekiwania policji – wsparcie w 

różnej formie od finansowej po zakup sprzętu komputerowego, dofinansowanie zakupu 

pojazdu czy innego sprzętu.  

 

(na posiedzenie przybyła spóźniona radna B. Wójtowicz – od tego momentu w posiedzeniu 

uczestniczyło 8 radnych) 

 

Przy pomocy samorządu budynek Komisariatu Policji został wyremontowany łącznie z 

zakupem mebli. W 2014 roku w ramach programu spójności wykonano elewację budynku. 

Jedynym oczekiwaniem jest obejście i liczą na wsparcie Gminy i pozyskanie środków 

finansowych.  

 

Radny K. Sadowski przedstawił sprawę ostatniej konferencji z przedstawicielami policji 

podczas, której było powiedziane, że sołtysi i dzielnicowi wymienią się telefonami – do tej 

pory nie było dzielnicowego u sołtysa w Nowej Wsi. Osobiście nie wie kto jest 

dzielnicowym, ale chciałby się wymienić telefonami. 

 

Komendant A. Frączek poinformował, że wykaz dzielnicowych jest w gablocie ogłoszeń. Na 

tym to polega, aby się spotkać i wymienić pewne informacje celem wypracowania czegoś 

dobrego. 

 

Radny K. Sadowski dodał, że jest dużo osób uciążliwych dla społeczeństwa i starają się z tym 

radzić, ale nikt się nie będzie szarpał bo nie są od tego.  

 

Radny A. Kosior poinformował o oczekiwaniach mieszkańców Milikowa i innych 

miejscowości – mieszkańcy oczekują, że patrole nie będą tylko w mieście, ale również na 

wioskach, na miejscach mocno uciążliwych, czy o dużym natężeniu ruchu. Mieszkańcy boją 

się o swoje bezpieczeństwo bo wiedzą, że dużo osób jeździ w stanie nietrzeźwym i znacznie 

przekraczają prędkość. Jak również zwracać uwagę na stan techniczny pojazdów zwłaszcza 

dwuśladów.  

 

Komendant A. Frączek odpowiedział, że problem Milikowa jest to na bieżąco realizowany i 
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kierowane są tam patrole. 

 

Radny A. Kosior zadał pytanie, jaki jest w chwili obecnej stan osobowy Komisariatu Policji? 

 

Komendant A. Frączek odpowiedział, że 23 osoby. 

 

Radny A. Kosior zadał pytanie, czy Komisariat ma własny radar prędkości? 

 

Komendant A. Frączek odpowiedział, że są tzw. policją lokalną i głównym ich celem jest ład 

i porządek publiczny, a nie ruch drogowy.  

 

Radny K. Czerniak powiedział, że gmina dużo pomaga. Udzielała dużego wsparcia dla 

Policji. Przeraża go to, że nic się nie mówi, przynajmniej w mediach, żeby budżet państwa 

zwiększał wydatki na Policję bo patroli jest dużo za mało. Gdyby było widać patrole to nie 

byłoby szybkiej jazdy młodych ludzi. Jest problem jak ich ukarać, w jaki sposób i za co.  

 

Komendant A. Frączek odpowiedział, że nie ma dowodu i nie ma przestępstwa.  

 

Radny K. Czerniak powiedział, że pogląd społeczeństwa jest taki, że policja przyjeżdża i 

karze tych, którzy nie są zagrożeniem dla ruchu i dla ludzi. 

 

Komendant A. Frączek odpowiedział, że młodzi są to cwaniacy i wiedzą jak z tego wybrnąć. 

 

Radny K. Czerniak powiedział, że świadczy to o nie mobilności Policji – takie są odzewy od 

społeczeństwa żeby ten problem rozwiązać. 

 

Komendant A. Frączek odpowiedział, że musi być przepływ informacji ale każdy musi liczyć 

się z konsekwencjami.  

 

Radna A. Bochenek zwróciła się z prośbą – zwrócenie uwagi na wojsko, które jeździ do 

Świętoszowa i wraca w godzinach ok. 6.00 i ok. 14.00, na ich prędkość i zachowanie przy 

znaku STOP.  

 

Komendant A. Frączek odpowiedział, że są prowadzone akcje, bo z tym wojskiem jest 

odwieczny problem. Nawet są robione po 3 patrole (Przejęsław, Osiecznica, Tomisław).  

 

Radna A. Bochenek zadała pytanie – kto jest odpowiedzialny za uprzątnięcie potrąconej 

zwierzyny i do kogo zwracać się w takiej sytuacji? 

 

Komendant Straży Miejskiej E. Widuch odpowiedział, że zależy gdzie zwierzyna się 

znajduje. Jeżeli zwierzę żyje (dzikie – sarna itd.) to jest własnością Skarbu Państwa i tym ma 

się zająć nadleśnictwo. Jeżeli zwierzyna jest już padła to wtedy zarządca terenu – jeżeli jest to 

w pasie drogi to zarządca drogi, a na innych terenach gmina. I takie informacje do Straży są 

zgłaszane.  

 

Radna A. Bochenek zadała pytanie – czy też zwierzęta domowe? 

 

Komendant Straży Miejskiej E. Widuch odpowiedział, że zwierzęta domowe tylko do Straży 

Miejskiej.  

Komendant A. Frączek dodał, że dotyczy to również porzuconych samochodów czy śmieci – 
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zarządca terenu czy drogi odpowiada za to.  

 

Komendant Straży Miejskiej E. Widuch powiedział, że jeżeli ranne są w wypadku zwierzęta 

domowe to gmina ma umowę ze schroniskiem i w przeciągu godziny przyjeżdżają i zabierają.  

 

Radna A. Bochenek powiedziała, że nie można wjechać i pod komisariatem nie ma miejsc 

parkingowych dla interesantów – czy jest jakaś możliwość? 

 

Komendant A. Frączek odpowiedział, że zgodnie ze znakami nie ma wjazdu. Oni znaków nie 

stawiają. 

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie, gdzie można to zgłosić ponieważ miała sytuację, że 

zgłosiła się do niej pani osoba niepełnosprawna, która dostała wezwanie i nie miała gdzie 

zaparkować.  

 

Przewodniczący Komisji S. Łaniocha odpowiedział, że administratorem jest gmina to chyba 

do gminy.  

 

Komendant Straży Miejskiej E. Widuch powiedział, że jeżeli osoba jest niepełnosprawna, a 

tam jest zakaz ruchu to ma prawo wjechać jeżeli ma odpowiednie uprawnienie.  

 

Komendant A. Frączek dodał, że dotyczy to praktycznie wszystkich osób zapraszanych przez 

nich.  

 

Radna A. Bochenek zwróciła się z prośbą o zwiększenie patroli ponieważ ma skargi 

mieszkańców – na skrzyżowaniu w Zebrzydowej powstał salon gier i to co się dzieje z tyłu to 

jest katastrofa, jest tylu pijaków, że sąsiedzi nie dają rady.  

 

Komendant Straży Miejskiej E. Widuch powiedział, że rozmawiał z właścicielem drugiego 

budynku pustego, aby odgrodził swój teren co by ukróciło miejsce do przebywania ale nie 

wyraził woli. W miarę możliwości zajeżdżają tam i interweniują.  

 

Radna A. Bochenek nawiązała do pisma skierowanego do Straży Miejskiej i Policji w 2012 

roku odnośnie jednego pieska w Zebrzydowej – pies zagryza inne pieski, kury itd. i jest w 

dalszym ciągu na wolności.  

 

Komendant Straży Miejskiej E. Widuch poinformował, że w pewnym momencie właścicielka 

powiedziała, że chce pozbyć się tego psa w związku z tym nawiązał współpracę z 

kierownikiem ze schroniska, który dał ogłoszenie odnośnie chętnych do adopcji ale 

właścicielka psa się wycofała i nie chce oddać. Na każde zgłoszenie sprawdzają i karają 

mandatami.  

 

Radna A. Bochenek zadała pytanie – czy jest możliwość aby w dzień Wszystkich Świętych  

drogę przy cmentarzu zrobić jako jednokierunkową? 

 

Komendant A. Frączek odpowiedział, że wszystko można zrobić tylko należy wszcząć 

odpowiednią procedurę.  

 

Radna K. Kiecenka powiedziała, że poruszane są cały czas kwestie współpracy mieszkańców 

i policji – warto podnieść rolę dzielnicowego bo tak naprawdę mieszkańcy nie wiedzą kto jest 
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tym dzielnicowym. Poza tym, sama spotyka się z tym, że nie zadzwoni na policję bo zaraz 

trzeba dane itd. Jeżeli ten dzielnicowy byłby bardziej widoczny i ten kontakt z sołtysem, to 

ludzie sami od siebie powiedzieliby pewne rzeczy, które pomogłyby w wielu sprawach. I 

spowoduje to większe zaufanie społeczeństwa do policji jeżeli ten kontakt będzie na innych 

zasadach.  

 

Komendant A. Frączek odpowiedział, że organizowane są spotkania we wsi i trzeba zapraszać 

dzielnicowego na takie spotkania gdzie jest więcej osób niż 1 czy 2 osoby bo wiadomo, że 

dzielnicowy nie dotrze do każdej rodziny oddzielnie, bo to nie jest kolęda. Na gminę jest 3 

dzielnicowych i mają po kilka wiosek.  

 

Radna K. Kiecenka powiedziała, że patrzy również pod względem profilaktycznym, bo są 

osoby gdzie nie ma karty, nie ma przemocy, nie ma tej demoralizacji, ale zaczyna coś się 

dziać w rodzinie i taka wizyta dzielnicowego spowodowałaby rozwiązanie problemu. 

 

Komendant A. Frączek odpowiedział, że informacje spływają do nich ze szkół, na bieżąco 

współpracują z pedagogami, kuratorami.  

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie, czy zdarzają się sytuacje, że szkoła zawiadamia, że ktoś z 

uczniów jest pod wpływem alkoholu czy środków odurzających i policja przyjeżdża oraz czy 

dużo jest takich zgłoszeń? 

 

Komendant A. Frączek odpowiedział – na liczby rozbierać to jest ciężko. Są to takie 

zdarzenie gdzie osoby się powtarzają. Dodał, że ze szkołami dobrze się im współpracuje, 

wymiana informacji najpierw na telefon, a potem papiery. 

 

Radna A. Bochenek zadała pytanie, jak organizowana jest wycieczka dzieci autokarem, czy 

prawda jest, że policja przyjeżdża wcześniej na złożony wniosek? 

 

Komendant A. Frączek odpowiedział, że raczej tak. 

 

Radna A. Bochenek powiedziała, że była taka sytuacja, że nie było takiego wniosku tylko 

telefonicznie poproszono policję o skontrolowanie ale zostało to odmówione.  

 

Komendant A. Frączek odpowiedział, że jeżeli w danej chwili nie ma patrolu, który może 

skontrolować, bo sprawdzenie autokaru nie zrobi każdy policjant. To musi być kontroler 

ruchu drogowego, który wie co sprawdzić. 

 

Następnie Komendant Straży Miejskiej E. Widuch przedstawił sprawozdanie z działalności i 

podejmowanych interwencji za 2014 rok, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie – w sytuacji kiedy jest nieruchomość, która ma właściciela 

i jest zanieczyszczona, zarośnięta, w chaszczach są lisy – czy wtedy Straż Miejska ma 

możliwości żeby nakazać właścicielowi uprzątnięcie? 

 

Komendant Straży Miejskiej E. Widuch odpowiedział, że jeżeli jest zanieczyszczona 

odpadami to jak najbardziej, a zarośnięta to troszeczkę mniej bo interweniujemy w takich 

przypadkach, ale lis jest zwierzęciem dzikim i też nie można odłowić. Były przypadki, że na 

posesjach zagnieździły się żmije. Jest problem z takimi sytuacjami, właściciel musiałby 

zadbać o to i wykosić.  
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Radna K. Kiecenka poprosiła, aby Straż zajechała na posesję Wykroty ul. Kolejowa 5. 

 

Komendant Straży Miejskiej E. Widuch odpowiedział, że podjadą i zobaczą jak to wygląda i 

co można zrobić. 

 

Radna A. Bochenek poruszyła sprawę przesiadującego dzień w dzień na przystanku 

autobusowym w Zebrzydowej. 

 

Komendant Straży Miejskiej E. Widuch odpowiedział, że zawsze można zgłosić. 

 

Komendant A. Frączek odpowiedział, że jeżeli nie zagraża bezpieczeństwu innym to nic mu 

się nie zrobi.  

 

Radna A. Bochenek dopowiedziała, że osoba pije i bardzo śmierdzi. 

 

Komendant Straży Miejskiej E. Widuch odpowiedział, że jeżeli ma przy sobie alkohol to jest 

podstawa do interwencji. Jeżeli będzie przebywał to prosi o informację.  

 

Radny Czerniak zadał pytanie, jeżeli posesja wizualnie jest nieuprzątnięta, nie wykoszona, 

zniszczone ogrodzenie – czy można w takiej kwestii interweniować? 

 

Komendant A. Frączek odpowiedział, że jest ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 

której jest, że należy dbać aby nie doprowadzić ziemię i grunty do degradacji. Ponadto są 

przepisy inne, które regulują to, że przynajmniej raz w roku trzeba wykosić do końca lipca, 

ale nie ma przepisów wykonawczych do tego. Można wystąpić do Starosty o wszczęcie 

postępowania administracyjnego, ale jak ono się zakończy to nie odpowie. 

 

Komendant Straży Miejskiej E. Widuch dopowiedział, że w takich przypadkach można 

interweniować.  

 

Radny Czerniak powiedział, że jest to problem ogólnokrajowy bo w samym Zakopanym jest 

kilka takich miejsc.  

 

Radny M. Kędzia zadał pytanie, czy były zgłaszane jakieś sytuacje odnoście tzw. utylizacji 

odpadów związanych z nabywaniem z Niemiec samochodów, które są rozbierane na 

elementy? 

 

Komendant Straży Miejskiej E. Widuch odpowiedział, że nie było takich zgłoszeń.  

 

Radny A. Kosior zadał pytanie, czy są zgłoszenia od mieszkańców o osobach, które mają 

podłączoną deszczówkę – rura wkopana do rowu? 

 

Komendant Straży Miejskiej E. Widuch odpowiedział, że bardzo mało. 

 

Przewodniczący Komisji S. Łaniocha w związku z wcześniejszym pytaniem zwrócił się z 

zapytaniem do Burmistrza, czy jest możliwość zlikwidowania znaku zakazu ruchu do 

Komisariatu Policji? 

 

Radna A. Bochenek dopowiedziała – oraz utworzenia miejsc parkingowych pod 
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Komisariatem Policji? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że wniosek na pewno wtedy gdy był składany to na pewno 

były określone powody. Zakaz ruchu nie umożliwia mieszkańcom dojścia pieszo. 

 

Radna K. Kiecenka powiedziała, że są to osoby starsze, które mają wezwanie i nie mają jak. 

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że ruch komunikacyjny jest zupełnie inny jak ileś lat temu w 

związku z tym uważa, że wniosek jest uzasadniony. Pytanie tylko o opinię mieszkańców, 

którzy tam mieszkają.  

 

Radna K. Kiecenka powiedziała – może należałoby wykluczyć interesantów, petentów, 

klientów samej Policji, którzy przyjeżdżają załatwić sprawę, a tylko pod tym katem, że 

dostępna dla wszystkich.  

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że pytanie kto będzie weryfikował, bo należy zastanowić 

się jak to w praktyce zastosować. Dochodziłoby to do kuriozalnych, a nawet wręcz 

ironicznych sytuacji.  

 

Radna B. Wójtowicz odniosła się do wspomnianych zarośniętych posesji – w zeszłym roku 

była interwencji, która odniosła skutek. Proponuje, aby ponowić taką przejażdżkę po gminie i 

zwrócić uwagę. Ponadto zwróciła uwagę na kamienie przy drogach – potężnymi kamieniami 

mieszkańcy zabezpieczają drogi. 

 

Komendant Straży Miejskiej E. Widuch odpowiedział, że kilka razy interweniowali w tej 

sprawie i zostały zabrane.  

 

Ad. 4. W związku z brakiem pytań do przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 

2014 rok Przewodniczący Komisji S. Łaniocha poddał pod głosowanie sprawozdanie. 

 

W wyniku głosowania sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

W głosowaniu udział brało 8 osób, „za” przyjęciem sprawozdania – 8, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 5. Sprawy bieżące. 

 

1. Zaproszenie na VI Rodzinny Festyn do Zespołu Szkół w Nowej Wsi w dniu 13 

czerwca 2014 r. 

 

2. Sprawozdanie z działalności za rok 204 Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nowogrodźcu. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że jest do wglądu i można się z nim zapoznać. 

 

3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi, 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego  ora Gminnego programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że jest do wglądu i można się z nim zapoznać. 

 

4. Pismo p. M. Czurejno dotyczące ponownego udzielenia informacji w trybie do 
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informacji publicznej. 

Burmistrz R. Relich poinformował, że odpowiedź zostanie przygotowana. 

 

5. Wniosek Burmistrza dot. podjęcia decyzji kierunkowej w sprawie finansowania 

zadań oświaty i edukacji. 

Przewodniczący Komisji S. Łaniocha zadał pytanie, jak procentowo wzrasta z roku na rok 

utrzymanie, dokładanie z budżetu do szkół? 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że udział gminy zwiększa się z uwagi na malejącą liczbę 

uczniów czyli zmniejsza się subwencja oświatowa. Koszty stałe  w zasadzie w tej chwili nie 

ulegają zmianie, choć będą wyższe w przyszłym roku z uwagi na oddanie dwóch obiektów sal 

gimnastycznych oraz przejście w tych dwóch obiektach szkołę podstawową w Gierałtowie i 

Wykrotach, które były opalane węglem, a w nowym sezonie będą opalane olejem. Pomimo 

termomodernizacji wymiany sieci centralnego ogrzewania, która miała miejsce w Wykrotach 

w szkole podstawowej – szkoła była remontowana systemem gospodarczym to można było 

spotkać różnego rodzaju instalacje na terenie szkoły. W tej chwili jest to całkowicie nowa 

instalacja. Na pewno bardziej efektywna, ale z uwagi na rodzaj opału bardziej kosztowna. 

Odnośnie wynagrodzenia pracowników administracji – z przedstawianych sprawozdań z lat 

poprzednich pracownicy administracji, stanowi w wydatkach ogółem z tytułu wynagrodzeń 

około 15%. Pomimo malejącej liczby uczniów nie maleje liczba oddziałów, bo przepis który 

został wprowadzony mówi o liczbie uczniów w oddziale 25 i wtedy gdy jesteśmy na 

pograniczu nie ma możliwości porozumienia współpracy, a takie sytuacje też w gminie mają 

miejsce, to ostatecznie należy podzielić oddział na połowę co zwiększa znacząco koszty, bo to 

jest określona liczba godzin dla nauczycieli. Niestety ustawodawca nie chce wprowadzić, 

wiadomo z jakich względów liczby minimalnej w oddziale i ta sytuacja zupełnie inaczej by 

wyglądała. Choć w Gminie nie było sytuacji w której tworzono klasy po 36 uczniów – średnia  

to jest niespełna 10 tak żeby szkoła finansowała się z subwencji czy była bliska bilansowana, 

to jest około 20 uczniów. Największy niż demograficzny dotyczy Nowogrodźca pomimo 

zasobów, które szkoła posiada, ale ona była budowana zgodnie z wolą Rady Miejskiej jeśli 

chodzi o gimnazjum jedyne gimnazjum w Nowogrodźcu. W Nowej Wsi i Wykrotach, 

szczególnie w Wykrotach to gimnazjum miało być czasowe, ale historia jest znana. Temat jest 

aktualny. Kwestia woli i chęci podjęcia trudnego tematu i decyzji zależy jakość i przyszłość 

edukacji bo można mieć dobre szkoły i inwestujemy i to znaczące środki. Stan obiektów po 

zakończeniu dwóch inwestycji, modernizacji w Nowej Wsi i Zebrzydowej to przez kilka, 

kilkanaście lat będzie można spokojnie eksploatować budynki choć konieczne jest wyjście już 

na obiekty zewnętrzne na boiska, zagospodarowanie placów przy szkole i takie inwestycje są 

konieczne. Być może jest pomysł jak zwiększyć liczbę ludności i w ślad za tym w przyszłości 

liczbę dzieci, które będą uczniami szkół. To też jest pewna alternatywa. Dobre przykłady są 

szczególnie z większych miast – szkoły niepubliczne, oddane w dobre ręce, gwarantujące 

jakość edukacji, nie ma wtedy karty nauczyciela. Są zapowiedzi związane ze zmianą ustawy 

w sposób kompleksowy, ale trudno powiedzieć czy to nastąpi. To chyba bardziej jest decyzja 

polityczna i parlamentarzyści pomimo deklaracji tej decyzji nie chcą podjąć. Jeżeli Rada chce 

aby te pieniądze były przeznaczone w pierwszej kolejności dla dzieci, na ich rozwój i 

edukację to nadal trzeba się zastanawiać nad kształtowaniem sieci. W sumie to już nie dużo 

zostało. Bardzo ważna jest komunikacja z rodzicami, z nauczycielami, którzy pytają o 

gwarancję zatrudnienia, możliwości pracy i są też względy społeczne. Pytanie, czy oceny i 

opinie Rady powinny kosztować 4 mln zł, czy więcej bo perspektywa, która się kształtuje 

wskazuje na to, że te wydatki będą rosły i teraz co będzie źródłem finansowania – mniejsze 

inwestycje, wyższe podatki, mniejsza liczba zadań? To jest problem do rozwiązania, w jaki 

sposób go rozwiązać, to trzeba się nad tym zastanowić i rozmawiać w miarę spokojnie, ale 
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potrzebna jest dobra wola. Jego zdanie co do zasady jest niezmienne – gdyby widział wyjście 

to by je zaproponował. W sumie za zgodą Rady od wielu lat inwestuje się edukację pomimo 

różnych trudności uważa, że pomimo trudnych decyzji o likwidacji jest priorytetem, jest 

niezaprzeczalne. Bo gdyby zestawiono wydatki czy nakłady, które ponoszone są od 2006 

roku, czy też w latach poprzednich, bo nie może powiedzieć, że edukacja była na bocznym 

torze – to ewidentnie kwoty są znaczące, kto wie czy nie największe ale nie pokusił się 

dotychczas na takie podsumowanie bo na pewno dzisiaj kanalizacja sanitarna byłaby z 

perspektywy kilku lat wyższym wydatkiem inwestycyjnym.  

 

Radny M. Kędzia zadał pytanie, ile musiałyby wzrosnąć wydatki aby nie odczuć tego? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że w dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej było przedstawiane, że trend spadkowy czy rozwieranie nożyc między dochodami 

bieżącymi a wydatkami bieżącymi osiągnęło ekstremum w związku z tym albo ograniczamy 

wydatki i pytanie w jakich dziedzinach i obszarach budżetu, albo jeżeli chcemy zachować 

poziom albo go podnieść to należy znaleźć źródło finansowania. I są to dochody własne, czy 

podatki, trudno majątek gminy sprzedawać, który powinien być na odtworzenie majątku albo 

na rozwój, żeby nie przejadać tylko reinwestować w wydatki bieżące bo to ma charakter 

bardziej jednorazowy albo kilkuletni. Pytanie co później, bo jeżeli mieszkańcom coś 

zaoferujemy to później powiemy, że musimy to ograniczać. Sieć szkół można kształtować 

nadal, odległości między miejscowościami nie są duże, drogi są coraz lepsze. Możliwość 

przemieszczania się nie stanowi problemu – jest kwestia bezpieczeństwa, opieki, przyjazdu do 

szkoły i powrotu do domu, a w szkole opieka jest zapewniona – świetlice. Ten model 

kształcenia z uwagi na obniżenie wieku szkolnego i objęcie dzieci obowiązkową edukacją 

przedszkolną od 3 roku życia wyraźnie wskazuje na zwiększenie wydatków. Szkoła nie 

będzie do ostatniej godziny lekcyjnej siódmej czy ósmej tylko do godziny 17.00. Gmina na te 

wydatki musi się przygotować. To jest związane czy powiązane z ofertą w ramach polityki 

państwa, oczekiwań przedsiębiorców, zatrudnienia pracowników i pewnej mobilności 

pracowników względem pracodawcy, ruchomy czas pracy, zmiany w kodeksie pracy. Jeżeli 

gmina ma być atrakcyjna dla mieszkańców obecnych, przyszłych, szczególnie młodych to 

należałoby nie koniecznie w każdej wsi, bo gminę na to nie stać – na bazie tego co już 

posiadamy uatrakcyjnić tę formę. Chciałby, aby radni mówili bo póki co to on tylko mówi, a 

chciałby posłuchać co radni mają do powiedzenia, jakie radni chcą decyzje podjąć, kiedy je 

podjąć, czy nie podejmować ich. 

 

Radny K. Czerniak uważa, że bez wspólnego stanowiska wypracowania z radnymi ciężko 

będzie poruszać. Na pewno rozmawialiśmy przez poprzednie lata, tylko nie rozmawialiśmy 

jednym głosem. Zgoda musi być wśród radnych wypracowana bo nie sztuka 5 radnych jest za 

taką formą przekształcenia, 5 radnych przeciwko nie dając w zamian nic, żadnej alternatywy  

jak sfinansować. Zwrócił się w kierunku radnej B. Wójtowicz – jak przypadkowo rozmawia 

się z mieszkańcami z Wykrot, wtedy postanowiliśmy budować salę i wyremontować szkołę w 

zamian bo była alternatywa robienia dróg – wybraliście szkołę  (ja też bym w takim kierunku 

poszedł) ale niektórzy mieszkańcy nie byli przekonani do tego i tu jest nasza rola żebyśmy 

umieli przekonać tych mieszkańców, bo łatwiej podejmuje się później inne decyzje. Uważa, 

że należałoby się zająć, jak już powinniśmy robić w oświacie zmiany, to zając się 

gimnazjami, bo widzi ze statystyki, że przynoszą coraz większe tzn. trzeba więcej dotować. 

Np. na bazie szkoły w Gierałtowie dotacja z gminy nie zmienia się przynajmniej od 8 lat. Są 

takie szkoły gdzie drastycznie wzrastają wydatki do utrzymania. Trzeba się zastanowić nad 

tym jaka jest przyczyna i jaka możliwość zmniejszenia dotacji do szkół. Należy razem 

rozmawiać i podejmować jakieś decyzje, bo rzeczywiście wydanie 3-4 mln dodatkowo na 
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szkoły oczywiście nie idzie to w parze z wykształceniem tej młodzieży. 2-3 lata temu do 

subwencji było dotowane 1,8 mln, dzisiaj … 

 

Burmistrz wtrącił 6-8 mln z inwestycjami. Dodał, że w zasadzie sprawa jest prosta. To można 

konsekwentnie w ramach umowy realizować – kształtujemy sieć, obniżamy wydatek na 

wynagrodzenia nauczycieli, bo z tych 4 mln 75% to są wynagrodzenia nauczycieli, których 

jeśli chodzi o ich poziom awansu zawodowego z jednej strony bardzo dobrze mamy coraz 

więcej nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Są to wysoko opłacane, zgodnie z 

przepisami prawa karty nauczyciela stanowiska pracy. Takim pojęciem efektywności mamy 

prawo się posługiwać – jeżeli ustawodawca mówi, że w oddziale może być 25 uczniów to 

znaczy, że tak wycenił to stanowisko pracy, że osiąga to ekstremum w przypadku 

efektywności pracy nauczyciela. Sytuacja też zmienia się na korzyść nauczyciela – choć jest 

to na pewno trudna praca, ale obserwujemy znaczny wzrost, do lat poprzednich uczniów z 

orzeczeniami, a to wymaga zatrudnienia nauczycieli wspomagających, czyli w klasie jest nie 

jeden nauczyciel tylko dwóch, co powoduje też znaczny wzrost kosztów. Waga w subwencji 

jeżeli chodzi o algorytm w takim przypadku jest wyższa jak na ucznia, który jest zdrowy. Nie 

mniej jednak z części warto rozmawiać, aby te pieniądze przeznaczyć np. na dodatkowe 

zajęcia, na lekcje nauki pływania, dodatkowe lekcje z języka. Może również z tych pieniędzy 

na konieczne inwestycje, bo sięgamy po środki z innych źródeł kosztem dróg, oświetlenia, 

opieki zdrowotnej, opieki społecznej, kultury, bezpieczeństwa czy innych zadań. 

Rozmawiamy, następuje zmiana, ale jest w zasadzie wprowadzana bez zgody społecznej, bez 

porozumienia, nie wbrew opinii i na przymus, ale ktoś tą decyzję musi podjąć. Dotychczas tą 

decyzję za zgodą Rady on podejmował, przyjmując na siebie dużą odpowiedzialność. 

Problem Gimnazjum w Wykrotach – w klasie I jest 12 uczniów, a w Gimnazjum w 

Nowogrodźcu są trzy gotowe oddziały, które oczekują na uczniów i mogą przyjąć uczniów 60 

(jakie byłoby zwiększenie kosztów – wtrącił Przewodniczący Komisji) – byłyby to wymierne 

oszczędności bo tych 12 uczniów dołączyłoby do kilku oddziałów w klasach pierwszych, w 

których jest uczniów poniżej 20 i koszty by nie wzrosły wręcz zmalały, bo większa byłaby 

kwota subwencji do dyspozycji. Pomimo deklaracji i próśb, że czasowo, że jeszcze jeden rok 

to tak naprawdę, pomimo podjęcia decyzji o inwestycji w zakresie remontu budowy sali 

trudno rozmawia się kiedy ta decyzja ma zostać podjęta. Może zamiast kwoty do subwencji 

250 tys. zł do szkoły w Wykrotach przeznaczyć te pieniądze np. na drogi, które są tak 

wnioskowane i postulowane przez radnych i p. sołtys i byłby 1 km drogi – mamy inwestycję 

w ciągu 4 lat w jednej kadencji na milion złotych bez uszczerbku dla oświaty, a z zyskiem dla 

społeczności lokalnej. 

 

Radna B. Wójtowicz zwróciła się do radnego K. Czerniaka – nie rozumie dlaczego próbuje ją 

zaszczuć, atakować na podstawie rozmowy jakiegoś tam mieszkańca, z całym szacunkiem, bo 

ktoś coś powiedział mieszkaniec z Wykrot. Nie ma obowiązku chodzić od domu do domu – 

to jest bagatela 2 tys. mieszkańców. Komuś się podoba remont szkoły, komuś nie. My 

uzyskaliśmy mandat radnego i z tego tytułu wybraliśmy taką decyzję a nie inną więc 

zostawmy pomówienia i plotki. Dlatego odbiegała by od takich sytuacji. Co w zamian? – w 

Gierałtowie są drogi ekstra pięknie porobione i co w zamian – bądźmy uczciwi – nie ma nic w 

zamian. Oświata nie będzie przynosiła zysków, bo to nie jest zakład pracy. Jeżeli chodzi o byt 

Gimnazjum w Wykrotach – nigdy nie była składana deklaracja, że na rok czy na krócej. Jest 

sytuacja na tyle klarowna, zapewniał ich Burmistrz, że jest bezpieczna sytuacja finansowa. Po 

to mamy tutaj fachowca, że są inne rzeczy aby rozpatrzyć i szukać źródeł finansowania. Nie 

posuwajmy się od razu do tak radykalnych i ostrych rzeczy, bo na pewno bez echa się nie 

obejdzie. Prosi, aby odbiec od tej dyskusji, przygotujmy się finansowo, zbadajmy teren, 

sytuację, a nie w taki sposób.  
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Radny K. Czerniak powiedział, że mamy prawo wiedzieć jakie jest odczucie społeczne, jak to 

wygląda. Nikogo nie atakuje, wręcz odwrotnie został zaatakowany. Nie miał takie woli żeby 

kogoś obrazić, czy kogoś pouczać tylko chciał zapytać, jakie jest odczucie społeczeństwa, w 

jakim kierunku chcieliby żeby to wszystko szło. Czy radna jest na tyle zaznajomiona ze 

stanowiskiem ludzi? 

 

Radny M. Kędzia powiedział, że było bezpośrednio zapytanie od pewnego pana, że on ma w 

d… budowę sali gimnastycznej bo woli drogę.  

 

Radna B. Wójtowicz powiedziała, że taka sama sytuacja będzie w Czernej, w Gierałtowie, w 

Wykrotach, w Nowogrodźcu bo na bagatela niespełna 2 tys. nie zaspokoimy wszystkich.  

 

Radny K. Czerniak zadał pytanie, czy ludzie byli w ogóle przygotowani do tego, czy były 

konsultacje (oczywiście – wtrąciła radna B. Wójtowicz) rozumie, tak konsultacje były. 

Pamięta na komisji byli ludzie z Wykrot i chcieli drogę szutrową koło boiska. Później ktoś 

zgłosił, że jest to marnowanie pieniędzy bo już są dziury. Wiadomo, że tłuczniowa droga nie 

zastąpi asfaltu.  

 

Radna B. Wójtowicz powiedziała, że było budowane wiele dróg metodą taką, że miały być za 

rok, dwa wyasfaltowane – nie zostało to uczynione. Zrobiła rozeznanie, ile dróg w ciągu 2 

kadencji zrobiono w asfalcie. Bazując na ilości mieszkańców i obszarze to jest minimum. 

 

Radny K. Czerniak stwierdził, że jeżeli mówimy o pieniądzach to należy zwrócić uwagę, ile 

inwestycji finansowo było (nie podważa – wtrąciła radna B. Wójtowicz) pamiętamy, że 

Wykroty były robione. Potrzeby są większe, ale nie można tak mówić, że się nie robiło, że 

akurat się robiło w Gierałtowie, a w Wykrotach się nie robiło.   

 

Radna B. Wójtowicz nadmieniła – akurat tak nikt nie powiedział każdy docenia, ludzie 

wymagają i mają pewne oczekiwania. My mamy nad tym pracować, żeby zaspokoić 

maksymalną ilość mieszkańców.  

 

Radny K. Czerniak  powiedział, aby rozmawiać razem, budżet uchwalamy razem.  

 

Radna B. Wójtowicz dodała, że 5 czy 7 osób to też jest dobrze, bo nie jesteśmy ludźmi, którzy 

są pozbawieni swojego zdania. To świadczy o tym, że jesteśmy z innego środowiska, 

potrafimy rozmawiać, mamy różne zdania i po to jest kto jest za, kto jest przeciw.  

 

Radny K. Czerniak  powiedział, że rozmowa nie może kończyć się tak jak teraz. Powiedział 

tylko o odczuciu ludzi, jak podchodzą do tej sprawy, a został od razu zaatakowany.  

 

Przewodniczący Komisji S. Łaniocha powiedział, że stan Gimnazjum w Wykrotach 

pozostawia wiele do życzenia.  

 

Radna B. Wójtowicz nadmieniła – nie jest na tyle źle, żeby groziło zamknięciem. 

 

Przewodniczący Komisji S. Łaniocha stwierdził, że należałoby podjąć jakiś kierunek. 

 

Radna K. Kiecenka powiedziała, że nie wie dokładnie jak wygląda historia z poprzedniej 

kadencji, ale też była mowa o tym, że owszem tymczasowo, ale też na zasadzie zespołu szkół 
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(celowo nie podjęto decyzji – wtrąciła radna B. Wójtowicz). Dla mieszkańców jest problem, 

żeby gdzieś tam dzieci posłać. Raczej się obawia, że będzie podobnie jak w Godzieszowie, że 

dzieciaki pójdą do innych gmin, byle nie do naszej. Czy nie ma możliwości żeby w szkole 

podstawowej znaleźć dwie, trzy klasy dla gimnazjum? 

 

Radny K. Sadowski poinformował, że nie ma takiej możliwości, bo na to nie zgodzi się 

kuratorium. W Nowej Wsi już jest i tak zostanie, a w Wykrotach w ubiegłej kadencji 

próbowaliśmy. 

 

Radna B. Wójtowicz powiedziała, że próbowaliśmy, ale nie było konkretnego uzasadnienia 

Od początku jej się to nie podobało, było to suche pismo, które nic nie wnosiło. Wszystko to 

były powolne celowe działania, aby zmierzyć ku jednemu.  

 

Radny A. Kosior zadał pytanie, czy jest jakaś inna grupa społeczna do której idą tak duże 

pieniądze. Są renciści, emeryci, są osoby chore, są dzieci, jest młodzież, są to naprawdę 

trudne decyzje. Z roku na rok jest coraz większa kwota. W zeszłych kadencjach 3-4 mln,  a w 

tej chwili ponad 6 mln. Nie można od tego tematu uciekać, to jest trudny temat.  

 

Radna B. Wójtowicz powiedziała, że budowaliśmy sale aby teraz zabierać dzieciaki bo nie 

bardzo się równoważy? 

 

Przewodniczący Komisji S. Łaniocha powiedział, że sala jest dla szkoły podstawowej, a jej 

nikt nie będzie zamykał.  

 

Radna B. Wójtowicz powiedziała, że miał być łącznik i gimnazjum miało być w łączniku i te 

działania właśnie dążyły do tego. Nie było dobrej woli, nie było działań w tym kierunku aby 

to połączyć i zrobić jeden obiekt i nie marnować tych pieniędzy – utrzymania sali, bo 

zdajemy sobie sprawę, że te koszty dopiero będą. 

 

Radny K. Czerniak powiedział, że reforma mówi o tym żeby rozdzielić dzieci, a my chcemy 

teraz znów złączyć, czyli działamy wbrew. 

 

Radna B. Wójtowicz powiedziała – mamy przykład, że to funkcjonuje bardzo fajnie. 

 

Radna K. Kiecenka stwierdziła, że jest to inaczej w dużych miastach, jeżeli rozdzielenie 

dzieci daje pozytywne skutki, ale gdy klasy nie są liczne i te gimnazja (to nie ma konfliktu 

dziecko zerówka a chłopak 16 letni? – wtrącił radny K. Czerniak). Natomiast to nie jest nasza 

decyzja tylko kuratorium. 

 

Radny K. Czerniak powiedział, że trzeba się zastanowić czy działamy wbrew prawu 

istniejącemu w państwie, czy chcemy konsekwentnie korzystać z tego prawa. 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że Rada Miejska wtedy gdy w kadencji był radnym pan 

Leszek Socha, a był przeciwny budowie szkoły w Wykrotach, która była zaprojektowana, 

posiadała pozwolenie na budowę i ówczesna Rada i między innymi akurat ten radny był 

osobiście zaangażowany, żeby decyzja inwestycyjna była podjęta w Nowogrodźcu i 

ostatecznie Rada większością w demokratyczny sposób podjęła decyzję o rozbudowie szkoły 

i gimnazjum w Nowogrodźcu. W dokumentach dotyczących powołania do życia gimnazjum 

w Wykrotach w uzasadnieniu jest mowa, że te gimnazja są czasowe do rozwiązania problemu 

i przygotowania jednostki do przyjęcia dzieci w Nowogrodźcu. Nie można mówić, że tutaj 
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jest inaczej. Z deklaracji, które wcześniej były przedmiotem dyskusji i pani Dyrektor 

Sokalska i osoby uczestniczące w rozmowach, w różny sposób, które miały charakter 

pisemny, ustny, do protokołu – to w zasadzie była prośba żeby jeszcze rok, jeszcze dwa i w 

zasadzie tak myślę i radni poprzedniej kadencji jak podejmowali decyzję o remoncie szkoły 

podstawowej, budowy sali, można to powiedzieć by to było jasne, jest to największa 

inwestycja pod względem edukacji między innymi w gminie i w Wykrotach czasów 

powojennych. 3,5 mln złotych są to ogromne pieniądze i też każdy kto tu siedzi chciałby mieć 

satysfakcję z tej podjętej decyzji, a nie głosy, że są to marnotrawione pieniądze bo miało być 

inaczej, umniejszana rola tej inwestycji, bo ona służy przede wszystkim społeczności 

lokalnej. Z rozmów z dyrektorem szkoły p. Traczyk, jeśli chodzi o obecne uwarunkowania i 

kilka miesięcy pracy od momentu oddania szkoły do użytkowania, to zamiast czerpać 

satysfakcję z nowych warunków to dzieją się rzeczy bardzo niepokojące. Atmosfera 

konfliktu, atmosfera nieporozumień (wywołana przez kogo? – wtrąciła radna B. Wójtowicz) – 

proszę zapytać, dowie się pani najlepiej – odpowiedział Burmistrz. 

 

Radna B. Wójtowicz zadała pytanie – pan Socha z kim w koalicji wtedy działał? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że to była Rada w latach 1998-2002 i proszę zapytać p. 

radnego Sochę. Ja byłem radnym w latach 2002-2006. 

Jeżeli chodzi o tą nieszczęsna uchwałę z 2002 r. o podatku od nieruchomości – jest taka próba 

zakłamania i obarczenia nieodpowiedzialnością, że to ja rzekomo też podejmowałem te 

uchwały – ona była podjęta na koniec kadencji w latach 1998-2002. Nowa Rada jakby zastała 

ten akt prawa miejscowego, już obowiązującego.  

Jeżeli chodzi o decyzję rodziców np. w Godzieszowie – jeżeli Rada rozważa, że tak może się 

zdarzyć, to chyba brakuje poczucia wspólnoty. Nawet jeżeli są to trudne decyzje to nie uważa, 

że tak powinno być, skoro nie ma szkoły no to poślemy dzieci do Czerwonej Wody, czy 

poślemy do innej szkoły, chociaż rodzic rzeczywiście ma wybór i trudno go w tym 

ograniczyć. Warto choćby zadbać o tę wspólnotę lokalnie w ramach parafii w Godzieszowie i 

w Wykrotach. Bo jakie związki są poza łatwiejsza komunikacją z Czerwona Wodą – inna 

gmina i inna społeczność.  

 

Radna K. Kiecenka oznajmiła, że nie są to ich rozważania tylko pewne obawy dlatego 

poczuwają się do tej wspólnoty i próbują rozmawiać, a tu nagle atak jest w drugą stronę.  

 

Radna B. Wójtowicz powiedziała, że zamiast budować to rujnujemy, zamykamy po kolei, 

odbieramy pieniądze, mamy na delegacje, na wycieczki, mamy na pomniki. 

 

Burmistrz R. relich odpowiedział, że nie jeździ na wycieczki. W delegacje służbowe wybiera 

się i w nich uczestniczy, ale na wycieczkach – jak pani to definiuje, proszę powiedzieć, 

chętnie posłucha? 

 

Radna B. Wójtowicz odpowiedziała – tak jak powiedziałam. 

 

Burmistrz R. Relich zadał pytanie – to gdzie byłem na wycieczce? 

 

Radna B. Wójtowicz powiedziała, że nie uważa, że to są zasadne wyjazdy bez konsultacji, 

niewiedzy. 

 

Burmistrz R. Relich ponownie zadał pytanie– proszę powiedzieć gdzie byłem na wycieczce? 
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Radna B. Wójtowicz odpowiedziała, że wystosują odpowiedni wniosek i porozmawiają o 

tym.  

 

Burmistrz R. Relich zwracając się do radnej Wójtowicz – dokonała pani już oceny, że ja 

byłem na wycieczce. 

 

Radna B. Wójtowicz powiedziała – próbuje zrozumieć, dlaczego jest takie zróżnicowanie, 

dlaczego nie budujemy. Ja wiem o co chodzi – to są Wykroty. Czkawką już się ta szkoła 

odbija. Przecież w Gościszowie zrobiliśmy piękny obiekt, jest w Nowogrodźcu przepiękny 

obiekt, nikt tego nie neguje. Budujmy, bądźmy jednością. 

 

Burmistrz R. Relich powiedział – czuję się urażony, pani dyskredytuje moje działanie. 

  

Radna B. Wójtowicz powiedziała – dlaczego jednym się zamyka, zabiera, ogranicza, a tutaj 

wybiera się delegatów, budujemy pomniki. 

 

Burmistrz R. Relich zadał pytanie – komu pomniki? 

 

Radna B. Wójtowicz odpowiedziała – np. fontanna.  

 

Burmistrz R. Relich zadał pytanie – ale to jest pomnik? 

 

Radny K. Czerniak powiedział – Schnabla organizujemy – czy też nie potrzebnie? 

 

Radna B. Wójtowicz powiedziała – dobrze, ale nie likwidujmy, nie zamykajmy jeżeli idziemy 

w jednym kierunku. 

 

Radny K. Czerniak powiedział – rozmawiamy jak rozwiązać problem. Nikt nie mówi o 

zamykaniu. 

 

Radna B. Wójtowicz zadała pytanie radnemu Czerniakowi – a gdzie tu widzisz problem? 

 

Burmistrz R. Relich powiedział – przywróćmy szkoły w Parzycach, Godzieszowie, otwórzmy 

ponownie, czy zorganizujmy filię czy szkołę podstawową w Zebrzydowej i radni jako Klub 

Radnych wystąpią z wnioskiem o sposobie finansowania i utrzymania tych szkół oraz 

organizacji według wszelkich standardów i przepisów prawa. Łatwo się mówi, to jest taki 

populizm nie likwidujmy, nie ograniczajmy, zostawmy, ale z jakich środków zapłaćmy – 

możemy z urzędu ograniczyć zatrudnienie w urzędzie i wynagrodzenia do minimum – też tak 

możemy i taką decyzję, jeżeli rada będzie zgodna podejmie. Pytanie, jakie to efekty 

przyniesie. Jeżeli chodzi o Wykroty – inaczej to ocenia i to jeszcze raz wymieni – nigdy 

miejscowość i społeczność lokalna w Wykrotach nie otrzymała tyle odkąd on jest 

Burmistrzem począwszy od świetlicy, która była rozpoczęta przez poprzednika, dokończył jej 

remontu. Przeznaczono wspólnie (burmistrz i rada) środki na remont. Remiza strażacka – w 

katastrofalnym stanie był obiekt – został wykonany i zakończony w trakcie kadencji. Zakup 

samochodu, zakup sprzętu przeciwpożarowego, zakup środków ochrony osobistej. Zastał, 

pomimo takiej niby staranności o straż pożarną, że praktycznie strażacy nie tyle nie mieli 

sprzętu, ale nie mieli środków ochrony osobistej. Byli wysyłani do akcji z gołymi rękoma, w 

ubiorach, które nie miały atestów, nie spełniały podstawowych standardów bezpieczeństwa. 

Dzisiaj się już tego nie pamięta. Dalej, szatnia sportowa na boisku w jakim stanie była –  4 

cegły od fundamentu? –  nowy obiekt. Szkoła Podstawowa począwszy od remontu dachu, 
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wymiany okien, moją decyzją obiekt został wybrany jako jedyny na pracownię przyrodniczą i 

przeznaczone są środki na obiecaną od wielu lat, ktoś powie „dawno się należało”. Nie w 

takich kategoriach to ujmuje, że robimy to ze zbytku, czy z jakieś intencji – jest to obowiązek. 

Wybraliśmy określoną ścieżkę i ją realizujemy konsekwentnie pomimo różnych ograniczeń. 

Oświetlenie uliczne – projekt był przygotowany przez poprzednie władze, staraliśmy się 

przedłużyć pozwolenie po jednej sztuce, wykonaliśmy kilkadziesiąt punktów. Nie mówi już o 

zatokach autobusowych, o rewitalizacji parku i o wielu jeszcze innych rzeczy. To jest jedyna 

miejscowość, która otrzymała przez osiem lat tak dużo i najwięcej. Jeżeli mówi się, że 

podstawą tego działania są złe intencje to należałoby nie robić nic tylko dbać o relacje, 

obiecywać, bo być może to jest milsze dla ucha niż konkretne działanie i konkretne efekty. 

 

Radna K. Kicenka zgłosiła problem, który widzi – wypowiada się radna, a Burmistrz od razu 

określa klub, dlaczego od razu są podziały?  

 

Burmistrz R. Relich przeprosił, jeżeli zostało to tak przyjęte.  

 

Radna K. Kicenka stwierdziła, że nie wie jak mają oceniać jeżeli zwróci się ktokolwiek inny. 

 

Burmistrz R. Relich powiedział – utożsamia ponieważ utworzyliście Klub Radnych, macie 

pewne prawo. Przeprosił zwracając się do radnej Wójtowicz. 

 

Radna K. Kicenka nie chciałaby, aby podziały ograniczały. Kiedy występuje ze stanowiskiem 

to jest jasne, kiedy składamy wniosek jako klub to też jest chyba jasne, kiedy się wypowiadają 

to nie chciałaby być oceniana. Bierzmy odpowiedzialność, bo jak bierzemy odpowiedzialność 

za decyzje, za słowa, my będziemy mieli okazje w tej sprawie może jako klub się wyrazić i 

mieć podobne stanowisko i wtedy odpowiadamy wszyscy za to stanowisko. Ma wrażenie, że 

z góry narzucony jest podział Rady i to blokuje pewne decyzje.  

 

Burmistrz R. Relich nawiązał do protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej – wstępnie 

zaznajomił się z protokołem i stwierdzenie, że budowanie dróg szutrowych jest 

marnotrawieniem pieniędzy publicznych – to oświadcza, że takiego protokołu o takiej treści 

nie podpisze dlatego, że to za wolą radnych między innymi, wskazaniem radnych, monitami, 

wielokrotnie prosił czy tłumaczył, że Gmina nie jest w stanie wybudować tyle i tyle dróg 

asfaltowych, prosił też o kierunkową decyzję, przyjmując też monity jakby w ramach własnej 

odpowiedzialności – pytanie, czy mamy nie budować dróg szutrowych, a budujemy tylko 

asfaltowe? Nie było takiej jednoznacznej odpowiedzi. Inną rzeczą jest kwestia jakości, 

materiału, sposobu wykonania pracy, uwarunkowań atmosferycznych, które nie są korzystne 

dla tego rodzaju dróg, melioracji gruntów, które od 8 lat są wykonywane – gmina wcześniej 

nie uczestniczyła w wykonywaniu tych prac w jakikolwiek sposób. Wczoraj rozmawiał z 

rolnikiem z Zebrzydowej mówi tak składkę płaci 130 zł, a ma dość znacznie pola 100 

hektarów. Gmina udziela dotacji 10 tys. zł – proszę zobaczyć jakie jest przełożenie. 

Gospodarka wodna – nikt nie powie, że to nie jest system naczyń połączonych i nie wpływa 

między innymi na poziom wód gruntowych, ale zaniedbania wieloletnie i też wiele nowych 

zadań nie sposób wykonać w jednym roku. Możemy się pozarzynać w sporze co, kiedy, w 

której kolejności, ile, przypisywać sobie złe intencje. Jeszcze raz to powie jeżeli chodzi o 

Wykroty – pomimo referendum, które w jakiś sposób było niesprawiedliwe, było nieuczciwe, 

było w tym wiele kłamstw dotyczących jeszcze likwidacji ośrodków zdrowia – w jakim stanie 

był ośrodek zdrowia w Wykrotach w 2007 roku (zwrócił się z tym zapytaniem do radnej 

Wójtowicz, która odpowiedziała, że pamięta), a w Zebrzydowej – wtedy gdy radnym był pan 

Mitera w 2008 roku – odnaleziono dokumentację, która była wykonywana bez wiedzy Rady 
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(wtedy był radnym z panem Miterą), dokonała na koszt zakładu dokumentację budowlaną z 

pozwoleniem na budowę ówczesna dyrektor pani Laskowska. Miał być budowany nowy 

ośrodek, ten nie wiadomo w jaki sposób miał być zagospodarowany, ale nie zostało to 

wykonane. Wtedy gdy ten konflikt na tle drogi w Gościszowie i reperkusje za rzekomą 

likwidację ośrodka zdrowia w Zebrzydowej, która nigdy nie miała miejsca, ale 

komunikacyjnie się przebiła wśród mieszkańców w Zebrzydowej, ale na kłamstwo bardzo 

ciężko się odpowiada. Sanepid z jakiś szczególnych powodów wydawał zgody na warunkowe 

funkcjonowanie ośrodka. Nagle nie wiadomo dlaczego wydał zalecenie, że w ciągu miesiąca 

ma być wykonany remont. Jak tak mamy postępować i tak ze sobą współpracować to na 

pewno będzie trudno. W ośrodku zdrowia w Wykrotach był wyremontowany dach, jest 

wyremontowane całe wnętrze i z dotacji gminy i ze środków własnych ośrodka, które 

wypracowuje zakład. Ośrodek pomimo, że jest w starym budynku spełnia wszelkie standardy 

i jest i chyba warto to uszanować. Ponadto nie podjęto takich decyzji jak wiele innych gmin – 

są niepubliczne ZOZy. Wójtowie wyszli z założenia, że to zadanie własne gminy będą 

realizować za pośrednictwem prywatnych podmiotów – są i takie wnioski, ale póki co, nie 

uważa to za konieczne. Jeżeli taką decyzję podjęlibyśmy to pozbawiamy się możliwości 

wpływu na sieć.  

 

Radna B. Wójtowicz dokonała podsumowania – jeżeli uraziła to oczywiście przeprasza. 

Kwestia likwidacji czy czegokolwiek budzi ogromne emocje. To, że zostało tyle zrobionego 

w Wykrotach przez dwie kadencje to chwała za to Burmistrzowi. Ma ciągle wrażenie jakby 

Burmistrz czuł niedosyt podziękowań, pochwał – wszyscy o tym pamiętamy. Sama 

niejednokrotnie o wpół do ósmej stała ze strażakami pod gabinetem Burmistrza i zawsze 

będzie to wspominać. Udało się – udało się remizę, udało się wóz strażacki i o tym wszyscy 

wiedzą i pamiętają. To, że ludzie chcą więcej to chyba tylko dobrze. Wykroty są największą 

miejscowością w powiecie więc i oczekiwania są duże, bo to jest po prostu obszarowo dużo – 

zrobi się drogę to tam są niezadowoleni, zrobi się szkołę, a mnie to nie obchodzi ja chcę 

drogę, zrobi się szutrową choć ludzie tego chcą – nie może odpowiadać za wszystkich. Jakieś 

pomówienia, jakieś skargi – to są ludzie tak jak wszędzie. Jest wdzięczna za te wszystkie 

inwestycje. Pamięta oczywiście, bo ma chociaż swoje słowo, ale należy dążyć do istnienia 

szkoły w Wykrotach. Wybudowana została sala – niech ona pracuje i nie będzie pusta. Można 

powrócić do tematu, ale należy się przygotować. Może jeszcze raz wystosować wniosek o 

utworzenie zespołu szkół, byłyby to też jakieś oszczędności. 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że jak był składany wniosek o połączenie szkół w Nowej 

Wsi były inne uwarunkowania, może nie dotyczące przepisów, ale oceny w ramach nadzoru 

przez Kuratorium Oświaty i wtedy kurator wyraził zgodę. Wtedy gdy chciano połączyć, jako 

pośrednio rozwiązanie kurator stanowczo odmówił, a jeżeli chodzi o likwidację to był 

bardziej za likwidacją Gimnazjum w Wykrotach jak za likwidacją Szkoły Podstawowej w 

Parzycach – takie było stanowisko kuratora. Powiedział jednoznacznie, że w opinii 

kuratorium, a trudno metodyków i osób z wysokimi kwalifikacjami twierdzić, że będzie 

inaczej. Uznawali i nauczyciele uczący i w gimnazjum w Wykrotach i sądzi, że i też  

świadomość p. dyrektor Sokalskiej jest taka, że dobrym rozwiązaniem według uczniów 

szczególnie uczniów jest kontynuowanie czy rozpoczęcie nauki w Nowogrodźcu. Proszę 

popatrzeć jaka może na tle współpracy w ramach społeczności, bo za nim Wykroty są 

największą miejscowością w powiecie to są przede wszystkim miejscowością Gminy 

Nowogrodziec i chyba to jest najistotniejsze. W ramach poczucia wspólnoty na pewno wielu 

radnych i wiele osób miałoby ogrom satysfakcji gdyby dla społecznej zgody Rada taką 

decyzję podjęła. W ramach decyzji dotyczących przyszłych okresów, jeżeli ma zasoby 

określone w Nowogrodźcu musi podejmować decyzje inwestycyjne dążące do zwiększenia 
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liczby ludności w Nowogrodźcu, czyli rozbudowywać infrastrukturę, podjąć np. decyzję w 

zakresie budownictwa komunalnego, większa intensywność i środki przeznaczyć na budowę 

dróg w Nowogrodźcu, których i z protokołu Komisji Rewizyjnej jest wyraźnie wskazane. 

Powie to jako mieszkaniec – dlaczego w protokole Komisji Rewizyjne nie ma informacji o 

stanie dróg w Gierałtowie bo jeżeli komisja była zgodna, że te drogi są bardzo dobre to trzeba 

było to napisać – zaznajomiłby czy p. sołtys mieszkańców Gierałtowa, oni by przyszli na 

komisję i uświadomili, że tak nie jest.  

 

Radna K. Kiecenka poinformowała, że zostały opisane te drogi, które były kontrolowane w 

bezpośredni sposób. Natomiast jeżeli chodzi o samo podsumowanie – wniosek odnośnie dróg 

szutrowych to jest jasno wskazane, że drogi szutrowe, kiedy warunki atmosferyczne i inne nie 

są dogodne to wtedy na ma sensu ich wykonywać.  

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że miejscowość Gierałtów jest bardzo duża miejscowością i 

Komisja Rewizyjna musi zdawać sobie sprawę, że p. radny czy p. sołtys zapoznali się z tym 

protokołem to Komisja może się spodziewać obecności mieszkańców Gierałtowa, którzy 

zapytają dlaczego ich miejscowość nie jest opisana. Jeżeli stan dróg jest bardzo dobry to 

poprosił aby to stwierdzić.  

 

Radna K. Kiecenka poinformowała, że kontaktowano się z każdym sołtysem i każdy sołtys 

wskazywał drogi.  

 

Radny K. Czerniak zadał pytanie, w Gierałtowie też? 

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że jest kilka innych miejscowości, których nie ma. Prosił na 

pewnym etapie Przewodniczącego Komisji P. Nieratkę żeby ten materiał był zupełny to 

wszystkie miejscowości bez wyjątku. Jest to w kompetencji Komisji i w to nie ingeruje – to 

była prośba a nie nakaz, bo nie ma takiej możliwości ani też woli.  

 

Radny A. Kosior zadał pytanie Przewodniczącemu Komisji odnośnie dzieci dojeżdżających z 

Gościszowa do Gimnazjum w Nowogrodźcu – Gościszów też jest bardzo dużą miejscowością 

– ile jest kilometrów do gimnazjum? 

 

Przewodniczący Komisji S. Łaniocha odpowiedział, że 14 km – Gościszów ma 9 km 

długości. Dodał, że to bardzo pozytywnie sprzyja bo jak chłopaki grają w piłkę to 

przyjeżdżają z Nowogrodźca, Milikowa i nie ma tych podziałów bo klasy mieszają.  

 

Radny A. Kosior zwrócił się z zapytaniem do radnej Kieceki – mieszka pani w miejscowości 

gdzie szkoła podstawowa została zamknięta, zlikwidowana – jak w tej chwili mieszkańcy 

odnoszą się do tego, że dzieci jeżdżą do innej miejscowości do szkoły? 

 

Radna K. Kiecenka odpowiedziała, że jest mały podział z tego względu, że w pewnym 

momencie kończy się 5 kilometrów gdzie gmina zapewnia dojazd, a już powyżej tych 5 gdzie 

ludzie muszą zakupić bilety to już mają negatywne odczucia. Natomiast to też spowodowało, 

że część dzieci nie uczęszcza do Nowogrodźca tylko dojeżdżało do Zebrzydowej, w chwili 

obecnej do Nowej Wsi (głównie to druga strona). W chwili obecnej też negatywnie wpływa 

fakt, że ludziom kojarzy się zamknięcie szkoły z niewybudowaną świetlicą więc są emocje.  

 

Radny A. Kosior zwrócił się z zapytaniem – gdyby tak oddzielić sprawę świetlicy od tego, 

czy wpływ nauki w innych szkołach wpłynął negatywnie na dzieci. 
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Radna K. Kiecenka odpowiedziała, że pod tym kątem rodzice wcale tak nie uważają. Były 

sytuacje gdy były popołudniowe zmiany. Czasami się niektórzy uskarżają, że się 

przyzwyczaili do tego, że jednak w Parzycach były małe klasy, bo było też mało dzieci, że 

tutaj dzieci jest więcej i nauczyciel nie zna na tyle dzieci. Uważa, że jest to kwestia 

przyzwyczajenia bo na pewno ma swoje plusy i minusy, bo na poziomie szkoły podstawowej 

do IV klasy to jest fajnie. Natomiast w późniejszym etapie dziecko musi stać się samodzielne 

i  wiedzieć o tym, że będzie miało później innych nauczycieli i się do tego przygotowywać. 

Ale są różne opinie. Nie powie żeby było oburzenie zwłaszcza, że to już jakiś czas trwa więc 

ludzie po prostu się przyzwyczaili do tej sytuacji.  

 

Radna B. Wójtowicz stwierdziła, że nie można tego porównywać, bo to było 6 osób. 

Pamiętamy jak p. dyrektor wychodziła z dziećmi za rączkę na spacerek. Doskonale to 

pamiętamy, ale tu nie mamy jeszcze krytycznej sytuacji więc jeszcze raz prosi, czy wnioskuje 

o to, żeby przeanalizować utworzenie zespołu szkół, żeby ta sala pracowała. Spróbować 

jeszcze raz wystosować wniosek i popracować nad tym. Miał być łącznik w którym miało 

znajdować się gimnazjum.  

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że z jednej strony odbieramy sobie satysfakcję z bardzo 

ważnej inwestycji, która powinna być świętem czy radością – to nie jest kwestia próżności i 

nie oczekuje podziękowań, codziennym podkreślaniem co zostało w Wykrotach zrobione, ale 

każdy oczekiwał pewności, że rzeczywiście ten wysiłek, trud, który jest wspólny, a dzisiaj nie 

będziemy mówić o sali o tym, że dodatkowo podjęto decyzję zakupu pełnego wyposarzenia 

do szkoły za kwotę 200 tys. zł, która nie była planowana. Budynek spośród projektów został 

wybrany w sposób najbardziej efektywny jeżeli chodzi o rozwiązanie techniczne, 

organizacyjne, funkcjonalne, bo nie tylko jest kwestia budowy, bo jest to nakład jednorazowy, 

ale też później są związane koszty z utrzymaniem, eksploatacją – bo to też jest koszt. Póki co 

szerokie dane statystyczne wyraźnie pokazują trend spadkowy w liczbie urodzeń, w liczbie 

mieszkańców wieku (w ujęciu ekonomicznym) produkcyjnym, a przyrasta (co jest bardzo 

dobrym symptomem) liczba mieszkańców ogółem, ale osób starszych, którzy migrują z 

większych ośrodków, ale nie są to potencjalni klienci np. szkół tylko współpracy w ramach 

gminnego centrum kultury i sportu, opieki społecznej, opieki zdrowotnej. To jest problem 

ogólnopolski, który dotyczy też społeczności lokalnej w Gminie Nowogrodziec. Wyraźnie z 

głosów niektórych rodziców, którzy nie są mniejszością w Wykrotach i dzieci, uczniów, 

uczennic, które nawiązały koleżeńskie relacje z koleżankami i kolegami w Nowogrodźcu 

chcą uczęszczać do szkoły w Nowogrodźcu. Rodzice posyłają dzieci do przedszkola 

niepublicznego w Czernej – nie jest prawdą, że stanowi problem dojazd i bezpieczeństwo z 

tym związane. Z tych pieniędzy, o których mówi, bo nie uszczknięto, dużo mówiło się o 

oszczędnościach, że oszczędzamy, ale przez te lata nie znajdzie się wydatku że pomniejszono 

wydatki na skutek likwidacji jeżeli chodzi o oszczędności bo te środki zostały 

zagospodarowane w ramach inwestycji. Nawiązał do wypowiedzi radnej Kiecenki – 

rozważana była taka możliwość uruchomienia przez zakup gimbusów i dowozu uczniów 

własnymi środkami transportu i prawdopodobnie stać byłoby na takie rozwiązanie, bo to 

rozwiązanie, które zostało przyjęte z uwagi na ograniczone środki jeśli chodzi o PKS – nie 

satysfakcjonuje, ani pod względem organizacyjnym ani pod względem bezpieczeństwa, ani 

pod względem stanu technicznego autobusów bo należy mieć wiele szacunku do tych 

kierowców, że w ogóle tymi autobusami chcą jeździć, a wcale sytuacja PKSu jako jedynego 

dostępnego przewoźnika, który był wyłoniony w drodze zamówienia publicznego nie 

gwarantuje ciągłości. Z wielką obawą co roku ogłasza zamówienie, czy oni to, że przystąpią 

bo kontrakt jest dla nich dość korzystny, ale nie ma alternatywy nie ma innego przewoźnika, 
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który chciałby świadczyć usługi. Gdyby chciał wprowadzić warunek, że autobusy mają być 

nie starsze jak 10 lat, albo mieć limit kilometrów nie więcej jak 100 tys. kilometrów to 

prawdopodobnie żaden z autobusów PKSu w Bolesławcu nie spełniałby tego kryterium bo 

mają i więcej lat i więcej kilometrów. Zakłada i uważa to za pewnik, że mają sprawne badania 

techniczne, kierowcy posiadają wszelkie uprawnienia i póki co nie zdarzyło się żeby 

cokolwiek pod tym kątem powiedzieć negatywnie, ale nie widać szansy przynajmniej z tego 

co obserwuje i zna sytuację finansową spółki na odnowienie taboru, ale to jest rola także 

właściciela.  

 

Przewodniczący Komisji S. Łaniocha zadał pytanie czy zgłaszamy wniosek pod głosowanie 

żeby podjąć  konsultacje w Radzie. 

 

Radna B. Wójtowicz zaproponowała przesunięcie tematu i zorientować się jakie 

oszczędności.  

 

Przewodniczący Komisji S. Łaniocha powiedział, że przesuwanie nic nie zmienia.  

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że rachunek ekonomiczny jest prosty – jeżeli uczniowie w 

Gimnazjum w Wykrotach uczyliby się w Gimnazjum w Nowogrodźcu to koszty w 

Gimnazjum w Nowogrodźcu by nie wzrosły, a wydatków w Gimnazjum w Wykrotach by nie 

było. Dzisiaj budżet Gimnazjum w Wykrotach wynosi 800 tys. 

 

Radna B. Wójtowicz zadała pytanie – a dojazd? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że niech kosztuje 10 tys. złotych to jest 700 tys. zł w 

portfelu np. na drogi w Wykrotach 3 km rocznie i w ciągu kadencji mamy zrobione drogi.  

 

Radny K. Czerniak powiedział, że należy rozmawiać, nie w ten sposób, że ktoś chce zamknąć 

tylko po prostu jakie są oczekiwania i niech każdy się wypowie. Na pewno każdy z nas chce 

żeby oświata stała na wysokim poziomie w gminie.  

 

Radna B. Wójtowicz powiedziała, że nie chce jeszcze raz przez to przechodzić i dlatego 

zaproponowała utworzenie zespołu. 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że może p. Sokalska utworzy szkołę społeczną i będzie 

prowadzić.  

 

Radna B. Wójtowicz powiedziała – dlaczego p. Sokalska  p., Sokalska jest pracownikiem. 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że wymienił ponieważ jest dyrektorem szkoły, jest osobą 

kompetentną, ale może to być każdy inny podmiot – stowarzyszenie, które powstało też może 

prowadzić szkołę. 

 

Radny K. Czerniak powiedział, że pamięta sytuację z Godzieszowa gdzie chcieli stworzyć 

szkołę społeczną – nikt się do tego nie przygotował. Przedstawione wyliczenia były wzięte z 

księżyca i jak można było podejmować decyzje. Brak dokładnego przygotowania kończyło 

się takim efektem, bo można było ta szkołę uratować.  

 

Burmistrz R. Relich powiedział –  trzeba mieć świadomość, że rodzi się konkurencja choćby 

do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Zakonu Pijarów w Bolesławcu (zwrócił się do radnej 
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Kiecenki – pani też pracuje w niepublicznej jednostce). Szkoły niepubliczne bardzo dobrze 

konkurują ze szkołami publicznymi. Jeżeli chodzi o edukację, o wysoką jakość – przyszłość 

jest przed szkołami niepublicznymi. Jeżeli będziemy samodzielnie na skutek np. braku 

podejmowania decyzji drenować tą edukację, zapewniać tylko podstawę programową, 

będziemy ograniczać zajęcia dodatkowe bo będzie brakować środków, nie będziemy widzieć 

źródła finansowania bo potrzeb jest bez liku a ta szkoła będzie szkołą powszechną tak jak 

może podstawowa opieka zdrowotna, że jak ktoś będzie się chciał lepiej leczyć to trzeba 

wyciągnąć pieniądze z portfela pójść i zapłacić. Rodzic, który będzie miał alternatywę, będzie 

miał trochę pieniędzy to zdecyduje się na wybór. Jeżeli ta szkoła, nawet najbliższa miejsca 

zamieszkania nie będzie spełniać jego oczekiwań – to wybierze inną szkołę. Inna rzecz – 

właściciele, osoby zarządzające tymi szkołami zabiegają o to, żeby uczniowie podjęli naukę 

w tych szkołach bo mają subwencję, mają dodatkowe środki, oferują naukę języków, zajęcia z 

pływania. My niestety ciągle ograniczamy wydatki bieżące w szkołach, co nie jest dobre. Jak 

radni składają wnioski to chwilami się zastanawia – przedkłada budżet, wiemy jakie są 

dochody i wydatki to jest plan i żeby móc wydać pieniądze należy zgromadzić po stronie 

dochodów środki w gotówce i nie jest wstanie w trakcie roku wydać tych środków, bo nie ma 

pokrycia na koncie. Nawet przy dobrej woli, przy różnych zabiegach i działaniach nie jest w 

stanie spełnić oczekiwań i nie dlatego, że nie chce tylko nie może i nie raz odmawia. Wniosek 

radnej złożony na sesji dotyczący odpowiedzi – jest nowa kadencja, tych wniosków jest 

bardzo wiele i radni czują się zobligowani wobec mieszkańców – w Gościszowie 

odpowiadaliśmy w zasadzie jednym zdaniem, ale ile spotkań było wcześniej, ile było 

uzasadnień decyzji, ograniczenia, że nie tylko ze względów finansowych, ale i czasowych nie 

można zrealizować. Należy cały czas pamiętać, że jest problem BDNu – kwoty 12 mln zł. Nie 

ma rezerwy środków na oddanie tych pieniędzy, a wynagrodzenia budżetówce zapłacić musi, 

bo zastał taką gminę, że gmina płaciła nauczycielom wynagrodzenia a nie płaciła ZUSu i 

zaliczki na podatek dochodowy, bo nie było na to środków. Wie już, że jest ogłoszenie o 

zaproszeniu do złożenia oferty inwestycyjnej na terenie Strefy Ekonomicznej w Bolesławcu 

przez drukarnię o kapitale holenderskim i są już oferty pracy i prawdopodobnie gro 

pracowników BDNu będzie pracować w tej przyszłej drukarni – to też jest istotne jaka 

przyszłość będzie tego zakładu, choć nie jest też rolą gminy aby martwić się za zarząd firmy, 

ale jest pracodawcą, jest przedsiębiorcą, korzysta z zasobów gminy i pomimo tego sporu 

gminie zależy aby oni byli i mieli świetne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.  

 

Radny K. Czerniak stwierdził, że każdy z radny tam gdzie są szkoły powinien porozmawiać z 

dyrektorem i szczegółowo omówić sprawy szkoły, z czym się borykają i wtedy byłby większy 

obraz na to.  

 

Radny A. Kosior zadał pytanie – ile jest uczniów w I klasie w Gimnazjum w Wykrotach? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że 12. 

 

Radny A. Kosior zadał pytanie – w przyszłym roku ile będzie? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że łącznie jest 52 uczniów w trzech klasach. Dzisiaj to 

najmniejsza szkoła w gminie. Bardzo dobry przykład – dyrektor Zespołu Szkół w Nowej 

doszedł do porozumienia z rodzicami i rodzice z Zebrzydowej podjęli deklarację o 

rozpoczęciu i kontynuacji nauki w Nowej Wsi. Na tym przykładzie można, pomimo 

dzielących nie tyle różnic co mając odmienne zdania. Z p. dyrektor Sokalską przed 

podpisaniem arkusza organizacyjnego rozmawiał i prosił żeby z radnymi i p. sołtys 

porozmawiać, ale nie wie czy ta rozmowa się odbyła czy nie. Wiele osób i nauczyciele i 
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rodzice i dzieci przede wszystkim miały satysfakcję z tej decyzji – możliwości kontytuowania 

nauki i to byłoby też wypełnienie zobowiązania społeczności Wykrot wobec społeczności 

Gminy, bo wyraźnie w momencie tworzenia gimnazjum było powiedziane, że to jest na 

chwilę czyli na czas dostosowania. Trzeba też brać pod uwagę to co podjęły Rady, jakie 

decyzje podejmowały wtedy gdy były w tej roli. Można oczywiście przez zaprzeczenie 

powiedzieć, że to nie ma znaczenia. dzisiaj gimnazjum nie wykorzystuje potencjału taki, 

który posiada. Nie pamięta jak było głosowane ale chyba zgodnie tak było, że przeznacza się 

środki na inwestycje, robi się to w określonym celu. Sala gimnastyczna nie została 

zaprojektowana dwukrotnie mniejsza – ona jest ogromną halą. Jak wrócimy pamięcią w jakim 

stanie była szkoła podstawowa w Wykrotach, w jakim w Zebrzydowej, w Gościszowie , w 

Gierałtowie, w Nowej wsi – w zasadzie w dobrym stanie była szkoła w Nowogrodźcu i 

Czernej, ale przypomina, że  w 2007 roku Rada Miejska oraz Burmistrz Szczerbień i on jako 

radny podjęto decyzję o rozpoczęciu tych inwestycji ze środków, które były w znacznej 

mierze środkami kredytowymi i przez tą kadencję spłacano kredyt za szkołę w Czernej i 

Nowogrodźcu. Było to ok. 7 mln zł i zostało to spłacone.  

 

Radna A. Bochenek odnośnie szkoły w Zebrzydowej – na początku rodzice mieli straszne 

pretensje, ale rozmawiając z dziećmi to one nie chciałyby wrócić, chcą zostać w Nowej Wsi.  

 

Radny K. Sadowski dodał, że dziecko piątkowe w szkole w Zebrzydowej przeszło do szkoły 

Nowogrodźca i nic nie umiało, musiało jeździć na korepetycje i dokształcać się za pieniądze 

rodziców.  

 

Przewodniczący Komisji S. Łaniocha  zaproponował przegłosowanie wniosku dotyczącego 

konsultacji w sprawie zamknięcia szkoły.  

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że nie formułowałby w ten sposób tego wniosku bo on jakby 

wskazuje być może tą rozmowę na niepowodzenie. Po prostu w gronie Rady na wspólnym 

posiedzeniu przedyskutować. Z doświadczenia samodzielnie boi się podjąć taką decyzję nie 

że brakuje odwagi, ale nie chce przeżyć jeszcze tego raz bo zdrowia nikt nie wróci i to nie jest 

warte żadnych pieniędzy w związku z tym samodzielnie tej decyzji i takiej próby nie 

podejmie. Proszę liczyć się i to nie jest przestroga czy groźba z mojej strony, w takiej sytuacji 

jeżeli nie zostanie podjęta czy będzie to odwlekane w czasie to by musiał szukać takich 

rozwiązań żeby znacząco zwiększać liczbę ludności w Nowogrodźcu, rozwijać infrastrukturę 

o budownictwo komunalne, żeby skorzystać z tego potencjału, który już istnieje. Drugiego 

miasta w gminie budować nie będziemy pomimo pewnych obietnic i wizji, które roztoczył p. 

Burmistrz Sczerbień. Przykro, że tak się stało, ale Gminę Nowogrodziec nie stać na nie.  

 

Radna B. Wójtowicz zadała pytanie – gdzie miało być to drugie miasto? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że w Wykrotach – do dzisiaj w Urzędzie wiszą duże 

plansze z osiedlami, z estakadami, z autostradą, z Holendrami, którzy będą budować 

kanalizację sanitarną, z hotelami – wyobraźni na pewno warto pozazdrościć, gorzej z 

wykonaniem.  

 

Radny A. Kosior powiedział, że sprawy, o których dzisiaj dyskutujemy są bardzo trudne i 

ciężkie. Nie chciałby aby parę osób z Rady decydowało o losach wielu mieszkańców gminy, 

dlatego proponuje głosowanie odłożyć na wspólne posiedzenie Komisji. Dodał, że dobrze się 

decyduje o nie swoich pieniądzach (bo finansujemy z podatków). Natomiast gdyby trzeba 

było wywalić z prywatnej kieszeni to byłaby inna dyskusja.  
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Radna B. Wójtowicz zwróciła się do radnego Kosior – miała nadzieję, że kolega powie po 

ludzku i skończy zdanie, że dobrze się decyduje o nie swoich dzieciach.  

 

Radny A. Kosior zwrócił się do radnej Wójtowicz – czy teraz te dzieci nie potrzebują innego 

wsparcia. Pytanie, co się zdarzy jeżeli za rok, dwa wcale nie będzie pieniędzy i trzeba będzie 

oddać pieniądze do BDNu.  

 

Radna B. Wójtowicz powiedziała – z całym szacunkiem, ale p. Burmistrz mówi – tak mi 

zdrowie nie pozwala, ale daje pan wniosek wy zróbcie to za mnie.  

 

Burmistrz R. Relich zaprzeczył i poprosił aby tego tak nie rozumieć. Stanie razem z Radą, ale 

takiej inicjatywy nie podjął – podjął ją w pierwszym roku swojej pracy może tak to dzisiaj 

ocenia z braku doświadczenia, trochę ideowego podejścia, że ten model, który zaproponował 

jest naprawdę dobrym rozwiązaniem i miał takie przekonanie, pełne zaufanie, że to jest jak 

najbardziej racjonalne, z każdym miesiącem miał coraz więcej wątpliwości. Ile kłamstwa 

wokół tego było, to już nie chce o tym wspominać. Ile byłoby dzisiaj wydatków z budżetu 

gminy gdyby te trzy szkoły istniały, gdyby nie podjęto tej trudnych decyzji. Na pewno 

powrócimy do rozmowy jeżeli nie zmiany, które są trudne, to prosi jeżeli nie ograniczenie 

wydatków w innych obszarach to będzie konieczne podjęcie decyzji o zwiększenie dochodów 

– pytanie z jakich źródeł, jeżeli nie podatki – to jakie mają wzrosnąć dochody i to oczekuje na 

konstruktywną współpracę.  

 

Radna A. Bochenek nawiązała do swojej wypowiedzi – nie chce, żeby jej wypowiedź była źle 

odebrana – powiedziała to co wie od rodziców i od dzieci, ale gdyby była teraz taka sytuacja 

to głosowałaby za pozostawieniem szkoły. Poprosiła aby nie łączyć jej wypowiedzi ze szkołą 

w Wykrotach.  

 

Radna K. Kiecenka powiedziała, że w Zebrzydowej jest trochę inaczej bo przeszło jakby 

śmiercią naturalną. Jest kwestia tego, że ludzie są przyzwyczajeni do tego, że mają na miejscu 

i nie chcą tego stracić. Oni nie widzą tych pozytywnych relacji, które będą za jakiś czas. 

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że może warto rodziców z Godzieszowa przekonać, żeby 

wrócili do podstawówki i oni będą uczniami gimnazjum. Jeżeli jedna z nauczycielek, która 

uczy w szkole posyła dziecko do innej szkoły to też swoim przykładem, nie koniecznie jest 

wzorem godnym do naśladowania i to jest też przez zaprzeczenie.  

 

Przewodniczący Komisji S. Łaniocha poddał pod głosowanie wniosek w sprawie podjęcia 

rozmów w Radzie Miejskiej w sprawie reorganizacji sieci szkół na terenie Gminy 

Nowogrodziec. 

 

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. 

W głosowaniu udział brało 8 osób, „za” wnioskiem – 7, „przeciw” – 1, „wstrzymujących się” 

– 0. 

 

6. Wniosek Burmistrza dot. wskazania sposobu sfinansowania studzienki 

kanalizacyjnej wody deszczowej na skrzyżowaniu ulic Różanej z Kwiatową – 

prośba mieszkańców ulicy Różanej. 

Burmistrz R. Relich zwrócił się z prośbą – przyjąć jako zasadę, że zagospodarowanie wody 

deszczowej jest obowiązkiem właściciela w granicach nieruchomości. Rola zarządcy drogi, 
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czyli jeśli jest to droga gminna – przez studzienki wody kanalizacji deszczowej odbierana jest 

woda z drogi. Nie można spowodować choćby z przyczyn społecznych, że w sposób 

administracyjny polecimy mieszkańcom z okolicznych domów likwidację odpływów z 

dachów, placów na drogę. Wiadomo jakie byłyby tego skutki. Tak chciałby być 

zrozumianym, że jeżeli odstąpi się od zasady raz i to nie jest tak jak radny Kruszelnicki 

próbował to przedstawić, że jedna studzienka i metr sześcienny wody nie stanowi różnicy w 

rozwiązaniu tego problemu. Gmina oczekuje na pozwolenie na budowę na przebudowę 

kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Mickiewicza, Kolejowej, Asnyka i tej części miasta, 

która się intensywnie rozbudowuje. Jeżeli przystąpimy do remontu to w tym obrębie będzie 

kolejnych kilkanaście wniosków. Uważa, że wniosek jest zasadny, wymaga realizacji, ale 

dzisiaj przekraczane są wszelkie stany przy średnich opadach nie wysokich intensywnych 

opadach możliwości kanalizacji deszczowej poniżej torów kolejowych czyli w granicach 

ulicy Górników i każda dodatkowa ilość wody stanowi problem i rodzi ryzyko 

odszkodowawcze dla gminy względem właścicieli, którzy tam mieszkają. Ciśnienie wody 

deszczowej jest tak wysokie, że włazy, które są włazami betonowymi unoszą się na wodzie na 

skutek spływu wód z górnych części miasta.  

 

Radny K. Sadowski zadał pytanie, czy prace projektowe są przewidywane? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że prace projektowe się zakończyły, złożony jest wniosek 

do Starostwa Powiatu o wydanie pozwolenia na budowę, ale ta decyzja jest też decyzją 

środowiskową i wymaga uzgodnienia z Regionalny Dyrektorem Ochrony Środowiska. 

Ponieważ były to wydatki jako niewygasające, one wygasają z końcem czerwca, ale z uwagi 

na to, że zgodnie z umową za część prac zapłacono a różnicę dopiero po uzyskaniu  

pozwolenia.  

 

Radny K. Czerniak zadał pytanie, jaki jest koszt całego zadania? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że 1,5 mln złotych.  

 

Radna B. Wójtowicz zdała pytanie, czy wykonanie byłoby w jednym roku, czy podzielone na 

etapy? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że jeżeli będą pieniądze to jesteśmy w stanie to zrobić. Nie 

może dzielić na etapy bo nie dobudowujemy dodatkowych studzienek tylko pozwalamy w 

miarę kontrolowany spływ wód deszczowych. Np. w Gościszowie – co próbował wyjaśnić 

radnej Sikorze, że  nie stać gminy na budowę kanalizacji deszczowej na obszarach wiejskich. 

Są dwa wnioski dotyczące studzienek wody deszczowej przy drodze powiatowej. Jeżeli 

gmina w ramach budowy kanalizacji sanitarnej  finansuje odbudowę tej drogi na kwotę 2 mln 

złotych to rozwiązania są dwa, albo powiat w ramach zarządu i utrzymania odtwarza 

studzienkę i ona jest studzienką chłonną, oczywiście ma określoną wydajność wtedy gdy 

woda, grunt nie pochłonie to wybije i spłynie na nieruchomości sąsiednie i tam jest problem 

rzeczywiście zalewania gospodarstwa w bezpośrednim sąsiedztwie, ale próby rozwiązania 

problemu przez Zarząd Dróg Powiatowych jest taki, ale nie chodzi o pieniądze tylko o czas 

oczekiwanie, że gmina wybuduje do tej studzienki kanalizację deszczową o długości 100 m. 

Raz, że koszt, dwa jest to inwestycja, a nie remont, pozwolenie wodno-prawne, na końcu rury 

separator do odbioru nieczystości w postaci oleju, piasku itd. Inna rzecz – napływ wód z 

uwagi na ukształtowanie geograficzne szczególnie tej części Gościszowa gdy jedziemy w 

kierunku z Gościszowa do Nowogrodźca (wzniesienia). Problem podnosił od wielu lat 

prosząc sołtysa i rade sołecką aby na zebraniu wiejskim podjęli decyzję o powrocie do spółek 
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wodnych, bo nie są wykonywane w polach żadne prace melioracyjne, a jest to system odbioru 

wód deszczowych otwarty. Prędkość napływu tych wód, przy zmianie kultury rolnej, bo 

dzisiaj inaczej uprawia się pola – przy intensywnych opadach powoduje, że ta woda płynie 

drogą. Droga jest rowem bo nie ma rowów, nie ma systemu melioracji. Równoważąc interesy 

we wspólnym działaniu powinniśmy nie na zasadzie sporu i konfliktu, tą siłę i energię 

ukierunkować w kierunku Zarządu Dróg Powiatowych.  

 

7. Wniosek Burmistrza dot. podjęcia decyzji kierunkowej w sprawie zmiany 

terminów częstotliwości opłat za odpady komunalne z miesięcznego na kwartalny. 

Burmistrz R. Relich powiedział, że może warto w szerszym gronie na posiedzeniu wspólnym 

komisji o tym porozmawiać. Gdyby ostatecznie została podjęta decyzja zgodnie z wnioskiem 

jeżeli ktoś by chciał płacić miesięcznie to te pieniądze nie zostaną odesłane.  Jest to ewidentna 

korzyść ekonomiczna – mieszkańca kredytujemy 90 dni, a nie 30.  

 

8. Prośba Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 

Politycznych Koło Miejskie w Nowogrodźcu o wykonanie tablicy pamiątkowej. 

Burmistrz R. Relich powiedział, że była rozmowa na komisji – nie chodzi o pieniądze czy 

fakt upamiętnienia osób tylko problem kto to ma być, aby nie pominąć jakiejkolwiek osoby. 

Gdyby została podjęta decyzja to więcej wywołałaby kontrowersji społecznej, a nie 

przyniosłaby pozytywnych. Ta propozycja jest zgoła odmienna, jest skutkiem refleksji p. 

Zofii Bokszańskiej, że uhonorowanie żołnierzy Armii Krajowej, ale też ocena historyczna 

(jest jak najbardziej pozytywna) są formacje, które były formacjami zbrojnymi, a nie 

wojskiem, które należałoby też upamiętnić. Pomnik, który stoi przy urzędzie Obrońców 

Ojczyzny mieści tą formułę. Zaproponował, że przygotuje projekt uchwały.  

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji S. Łaniocha o godz. 

17:45  zamknął posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

      Jolanta Janeczko                                                                      Stanisław Łaniocha 

 

Podinspektor ds. obsługi                                                             Przewodniczący Komisji       

      Rady Miejskiej                                                                                                      

 

 

 


