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Protokół nr 7/15 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

odbytego 29 września 2015 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Miejskiej Antoniny Szelechowicz. 

 

Godz. rozpoczęcia – 15:00 

Godz. zakończenia – 16:15 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Nieobecni radni: Mirosław Kędzia, Józef Pełka. 

Spóźnione radne: Barbara Sikora, Barbara Wójtowicz. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko; 

3) Naczelnik Wydziału Komunalnego Dariusz Jancelewicz; 

4) Przedstawiciel firmy EKO-TEAM Sebastian Kulikowski. 

 

Temat posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenie. 

2. Opiniowanie projektów uchwał na XV sesję. 

3. Sprawy różne i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

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

 

Ad. 2. Opiniowanie projektów: 

 

1) w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta 

Nowogrodziec”; 

 

Przedstawiciel firmy EKO-TEAM S. Kulikowski przedstawił prezentację multimedialną 

obejmującą następujące zagadnienia: 

 czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, 

 definicja PGN, 

 

(na posiedzenie przybyła spóźniona radna B. Sikora i od tego momentu w posiedzeniu 

uczestniczyło 12 radnych) 

 

 cele główne PGN, 

 cele szczegółowe PGN, 

 szczególne cechy PGN, 

 etapy tworzenia PGN, 

 kogo dotyczy, 

 

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

uczestniczyło 13 radnych) 
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 aspekty finansowe – źródła finansowania, 

 monitoring wdrażania PGN, 

 zadania ujęte w programie, 

 wyniki inwentaryzacji CO2, 

 strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowogrodziec”. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

2) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogrodźca; 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P. Nieratka odczytał uzasadnienie do projektu uchwały.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza Nowogrodźca. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

3) w sprawie zmian w statucie Związku Gmin „Kwisa”; 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że zmiana statutu polega na zmianie siedziby Związku z 

Gminy Miejskiej Lubań na Gminę Wiejską Lubań. Wniosek jest podyktowany przyczynami 

organizacyjnymi podanymi w uzasadnieniu, za zgodą członków Związku. Stąd projekt 

zasadny i prosi o podjęcie uchwały. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Związku Gmin „Kwisa”. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu; 

 

Projekt omówił Burmistrz R. Relich. Na podstawie rekomendacji Dyrektora Gimnazjum J. 

Rosy i wniosku wnioskodawcy, czyli właściciela firmy Handlowo Usługowej „Madzia”  z 

siedzibą w Bolesławcu, ale w miejscu prowadzenia działalności w Gimnazjum im. Adama 

Mickiewicza w Nowogrodźcu. W kompetencjach Rady jest podjęcie decyzji, że 

przedmiotowa nieruchomość może być wynajęta za zgodą, ale w formie uchwały Rady. Z 

uwagi na wieloletnią i bardzo dobrą współpracę rekomenduje się takie rozwiązania prawne i 

prosi o podjęcie stosownej uchwały.  

 

Radny R. Jaworski zadał pytanie, czy jest dwóch radców prawnych, bo projekty są 

zaopiniowane przez dwóch radców? 
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Burmistrz R. Relich odpowiedział, że zgodnie z zawartą umową z Kancelarią Prawną 

reprezentowaną przez mecenasa Ryszarda Pietrasa – w czasie nieobecności związanej z 

urlopem zastępuje go inny radca prawny. Ponieważ projekty uchwał są przedkładane przez 

stosowne wydziały w różnych terminach, stąd zaopiniowane są przez radcę o innym 

nazwisku.   

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

5) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Nowogrodziec na lata 2015-2020; 

 

Projekt omówił Burmistrz R. Relich. Jeżeli Rada wyrazi zgodę do przystąpimy do 

opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogrodziec na lata 2015-2020, 

czyli w okresie nowej perspektywy z możliwością pozyskania środków unijnych. W części 

uzasadnienia podano źródła i wielkość dofinansowania – „Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Dolnośląskiego” aby móc aplikować, przez analogię tak jak w przypadku 

planu gospodarki niskoemisyjnej, żeby to działanie było zorganizowane i zaplanowane także 

pod względem nie tylko organizacyjnym, zaakceptowanym przy udziale społeczności 

lokalnej, czy nawet też finansowania w oparciu o możliwości budżetu, środki własne i środki 

unijne. Taki program jest niezbędny, aby można było w sposób harmoniczny przystąpić do 

realizacji programu już z konkretnymi zadaniami inwestycyjnymi.  

 

Radna B. Sikora zadała pytanie, czy też jest taki program rewitalizacji gminy Nowogrodziec? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że w poprzedniej kadencji były opracowywane tak zwane 

programy rozwoju dla poszczególnych sołectw. One były wymagane w sytuacji, w której 

sołectwo czy organizacje pozarządowe chciałyby się ubiegać o środki zewnętrzne. W obecnej 

perspektywie tego rodzaju programy nie są konieczne, w związku z tym nie przewidujemy 

opracowywania takiego rodzaju dokumentu. Rewitalizacja jako pojęcie jest pojęciem 

szerokim i nie może kojarzyć się tylko z obiektami, które są zabytkami czyli zabytkami 

wpisanymi do rejestru zabytków. W tym konkretnym przypadku program obejmuje miasto 

Nowogrodziec.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 

opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogrodziec na lata 2015-2020. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

6) w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/355/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 

28 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 

Dolnośląskiego; 
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Projekt omówił Burmistrz R. Relich. Została zakończona budowa chodnika przy ul. 

Strzeleckiej i Kaolinowej. Zarządzeniem Burmistrza została powołana komisja do odbioru z 

udziałem przedstawiciela Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – zarządcy drogi i 

współfinansującego zadanie własne. W czasie realizacji zadania wykonawca z uwagi na 

zakres prac zgłosił konieczność – o czym było wiadomo od dawna na etapie budowy 

kanalizacji sanitarnej, że będzie istniała konieczność przebudowy, czy remontu drogi 

wojewódzkiej. Jednak wtedy gdy staraliśmy się o remont tej części drogi, nasze wnioski były 

rozpatrywane negatywnie. Po interwencji u Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich i po 

wizytacji w Nowogrodźcu na placu budowy doszliśmy do porozumienia, że Marszałek 

Województwa zwiększy środki z tytułu udziału własnego o 50% zgodnie z pierwotną umową, 

niemniej jednak wymaga to też z naszej strony – szczególnie z uwagi na bezpieczeństwo osób 

przemieszczających się po chodniku, ale też osób, które jeżdżą tą drogą – konieczność 

wyfrezowania starej nawierzchni bitumicznej. Ktoś kto przejeżdża i zna ten odcinek drogi to 

widzi, że istnieją znaczne wyrwy w nawierzchni i stan techniczny jest bardzo zły i między 

innymi z tego powodu też to zadanie zakończyć nie można. Liczyliśmy na to, że Samorząd 

Województwa Dolnośląskiego czy Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu w ramach 

utrzymania bieżącego wykona ten remont z własnych środków finansowych w 100%. Jednak 

takiej możliwości na dzień dzisiejszy nie ma. Stąd rekomendujemy takie rozwiązanie i  

przyjęcie tej zmiany. Druga rzecz – zadanie uzyskało akceptację Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego. Sejmik planowany jest na dzień 19 października br. Zarząd Województwa z 

uwagi na tryb przygotowania projektu nie zdołał dokonać zmian w budżecie na poprzedniej 

sesji Sejmiku, stąd my jesteśmy pierwsi i umowę z wykonawcą – po podjęciu stosownych 

uchwał – będziemy mogli podpisać po 19 października br. i zadanie będzie zakończone w 

okresie jesiennym, przed zimą.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/355/14 Rady 

Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec; 

 

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

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

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

rok; 

 

Skarbnik I. Johna-Rudko omówiła załączniki do projektu uchwały. 
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Burmistrz R. Relich odniósł się do sprawy finansowania oświaty – nawet przez zaniechanie 

podejmujecie państwo decyzje – to brakuje pół miliona złotych. Chce uświadomić, że zadanie 

inwestycyjne – dokończenie szkoły w Zebrzydowej w tej chwili staje się już nierealne, bo nie 

ma środków, a jeszcze potrzebujemy 300 tys. złotych do końca roku. Chciałby, aby mieć 

świadomość. Za chwilę rozpoczną się prace nad projektem budżetu  na rok przyszły. Zmiany 

prawa w karcie nauczyciela i w prawie oświatowym są tak niekorzystne dla gminy, że można 

się spodziewać nie zmniejszenia wydatków tylko ich nieustanny wzrost. Za chwilę za nami 

pierwszy rok kadencji, państwo przyszliście do samorządu też z określonymi planami i warto 

pomyśleć w perspektywie trzech lat co chcemy wspólnie zrealizować poza wydatkami na 

oświatę w ciągu najbliższych lat, bo znaczną część zadań realizujemy dochodami własnymi. 

Poddaje pod dyskusję i samodzielną pracę  –  czy chcecie zwiększyć dochody i związane z 

tym podatki, jak finansować wydatki bieżące i ile środków przeznaczyć na wydatki 

inwestycyjne. Może tak być, abyście państwo nie byli rozczarowani za chwilę, że na wydatki 

inwestycyjne nie będzie w przyszłorocznym budżecie w ogóle pieniędzy. Jeszcze raz mówi – 

decyzje przez zaniechanie są też decyzjami. Stąd proszę szukać rozwiązań i pomysłów. 

Inicjatyw jest bardzo dużo i każdą dobrą radę chętnie przyjmie, aby te problemy rozwiązać.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i 

Miasta Nowogrodziec na 2015 rok. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad.3.  

 

1. Radna K. Kiecenka poprosiła o przybliżenie sprawy dowozu dzieci z Parzyc do 

szkół – kwestia zmiany obwodu oraz dojazd uczniów do gimnazjum – zmiana 

trasy jazdy autobusów, które nie są zgodne z tabelą wykazu tras z przetargów.  

Burmistrz R. Relich powiedział, że z uwagi na to, że pani nagrywa i swobodnie cytuje moje 

wypowiedzi odpowie na to pisemnie, to po pierwsze. Po drugie – do informacji jakie uzyskała 

pani u Kierownika Zakładu Obsługi Szkół więcej dodać nie mogę. Trzecia rzecz – to są 

państwa decyzje związane z finansowaniem oświaty i środków, które chcecie przeznaczyć. Ja 

państwu sugerowałem, prosiłem, że my nie możemy tylko i wyłącznie realizować zadania w 

tym zakresie i bezgranicznie zwiększać środki. Stąd  brak środków np. na bilety jest 

konsekwencją państwa decyzji, a ja muszę wykonując budżet  reagować na takie sytuacje.   

 

Radna K. Kiecenka powiedziała, że będzie oczekiwać odpowiedzi na piśmie.  

 

2. Radny A. Kosior zgłosił wniosek o przycięcia dolnych gałęzi dęba rosnącego przy 

ul. Kolejowej obok kontenera Telekomunikacji do wysokości umożliwiającej 

swobodne przejście.  

3. Radny R. Jaworski ponowił wniosek o wykonanie przejść dla pieszych przy 

skrzyżowaniu  ul. Sienkiewicza, Ogrodowej i Krótkiej w Nowogrodźcu.  

Burmistrz R. Relich powiedział, że to skrzyżowanie jest o tyle skomplikowane ponieważ 

zwróciliśmy się do właściciela nieruchomości sąsiedniej, który wyburzył część budynku o 

odsprzedanie części nieruchomości. Planujemy przebudowę skrzyżowania i przejście dla 

pieszych. Wstępna deklaracja właściciela jest pozytywna, ale póki co to nie ma projektu 

uchwały wyrażającej zgodę na zakup. 
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4. Radna B. Wójtowicz w ślad za prośbą pani Sołtys z Zagajnika zgłosiła wniosek o 

zamontowanie 6 lamp w Zagajniku – 4 przy ul. Partyzantów i 2 przy ul. Wesołej. 

Burmistrz R. Relich powiedział, że każde tysiąc złotych akurat na wynagrodzenia dla 

nauczycieli gromadzimy do końca roku. Staramy się już nie jeść kanapek na różnego rodzaju 

imprezach żeby nie zwiększać wydatków. Wniosek jest jak najbardziej zasadny, pani Sołtys 

udzielono odpowiedzi. Sprawa związana z pokryciem wydatków, które są konieczne 

ponieważ wynikają z umów o wynagrodzenia, z umów i realizacji w zakresie wydatków 

bieżących związanych z funkcjonowaniem szkół i nie tylko, innych także jednostek 

budżetowych – jest dla nas priorytetem. My wykonując budżet musimy zachować ciągłość 

funkcjonowania w zakresie zadań własnych. Wydatki remontowe, czy wydatki bieżące, które  

nie mają zobowiązań w postaci umowy będą odkładane, bo mamy zobowiązania z tytułu 

realizacji zadań w zakresie też między innymi inwestycji i gospodarki wodno-ściekowej.  

 

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

godz. 16:15 zamknęła posiedzenie.  

 

 

       Protokołowała:                                                                                    Przewodniczyła: 

 

                                                                                                              Przewodnicząca Rady  

     Jolanta Janeczko                                                                                 

                                                                                                             Antonina Szelechowicz 

        podinspektor  

ds. obsługi Rady Miejskiej 

 

 


