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Protokół nr 9/15 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

odbytego 6 listopada 2015 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Miejskiej Antoniny Szelechowicz. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 15:40 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Nieobecni radni: Arkadiusz Kosior, Stanisław Łaniocha, Józef Pełka, Barbara Sikora. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko; 

3) Sekretarz Gminy i Miasta Dariusz Jancelewicz; 

4) pracownik Wydziału Komunalnego Maria Kłosowska. 

 

Temat posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenie. 

2. Opiniowanie projektów uchwał na XVII sesję. 

3. Sprawy różne i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 1.  Otwarcia posiedzenia, powitania zebranych i przedstawienia Sekretarza GiM D. 

Jancelewicza dokonała Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz  

 

Ad. 2. Opiniowanie projektów: 

 

1) w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego; 

 

Projekt omówiła pracownica Wydziału Komunalnego M. Kłosowska – projekt uchwały 

dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Kościuszki 12. W budynku 

mieści się jeden lokal użytkowy, który Gmina sprzedała jakiś czas temu, a pozostał lokal 

mieszkalny, który mieści się na piętrze. Budynek wymaga kapitalnego remontu, a szczególnie 

w złym stanie jest dach. Gmina z właścicielem lokalu tworzą wspólnotę i podejmowanie 

wszelkich uchwał dotyczących zarządzania budynku wymaga zgody wszystkich 

współwłaścicieli. W przypadku tego budynku nie ma zgody współwłaściciela na to, żeby 

dokonać remontu dachu i wziąć kredyt. W związku z tym, że lokal jest w złym stanie 

najemca, który mieszkał w tym lokalu dostał inne lokum i ten lokal jest pusty. Propozycja 

jest, aby sprzedać ten lokal w przetargu ustnym nieograniczonym. W sytuacji gdy Gmina 

wyzbędzie się swoich udziałów, które obecnie są w wysokości 64/100 to ten obowiązek 

zabezpieczenia tego budynku nie będzie należał do Gminy. Zwłaszcza, że w obecnej sytuacji 

ponosi jedynie koszty związane z lokalem, które wynoszą około 180 zł miesięcznie.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 
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W głosowaniu brało udział 11 radnych, „za” opinią pozytywną – 11, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy; 

 

Projekt omówiła pracownica Wydziału Komunalnego M. Kłosowska – nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy zarządza Burmistrz. W związku z czym posiada kompetencje 

w przypadku dzierżaw dotyczących wydzierżawiania nieruchomości na okres do 3 lat. Jeżeli 

następuje dzierżawa powyżej 3 lat na rzecz osoby, która dzierżawi dotychczas albo jest to 

przedłużenie umowy, to wymagana jest zgoda Rady wyrażona odrębną uchwałą. W tym 

przypadku obecny dzierżawca złożył w odpowiednim terminie wniosek o przedłużenie umów 

dzierżawy na okres kolejnych 5 lat.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

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

umów dzierżawy. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

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

 

Projekt omówiła pracownica Wydziału Komunalnego M. Kłosowska – najem pomieszczeń w 

budynku Gimnazjum, są to pomieszczenia kuchni. obiektem Gimnazjum gospodaruje 

Dyrektor, natomiast Gmina jako właściciel nieruchomości na wynajęcie na okres powyżej 3 

lat musi mieć zgodę Rady. Wpłynął wniosek PHU OLEŃKA, która prowadzi kuchnię. 

Umowa jest jeszcze w trakcie trwania bo kończy się w lutym 2016 r. ale żeby Gimnazjum 

mogło przedłużyć umowę to wymagana jest zgoda Rady.  

 

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 11 radnych, „za” opinią pozytywną – 11, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

4) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec                    

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie                   

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016; 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że program współpracy podejmowany jest przez Radę co 

roku przed uchwaleniem budżetu na rok przyszły. Projekt programu został poddany 

konsultacjom społecznym w terminach określonych w ustawie. W tym czasie nie wpłynęły 

żadne wnioski i uwagi do projektu. Następnie przybliżył poszczególne zapisy programu.  

Ponadto ponowił pytanie, a szczególnie do Komisji Oświaty i Spraw Społecznych z uwagi na 

materie składanych wniosków – jak w przyszłym roku powinniśmy kształtować współpracę z 

organizacjami pozarządowymi? Do dnia dzisiejszego odpowiedzi na to pytanie nie otrzymał.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 
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Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i 

Miasta Nowogrodziec  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w 

ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

5) w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2016 rok; 

 

Burmistrz R. Relich zapoznał z treścią uchwały. 

 

Radna K. Kiecenka zgłosiła wniosek o obniżenie do kwoty 50 zł biorąc pod uwagę wskaźniki, 

które były w zeszłym roku i obniżkę określoną w Komunikacie Prezesa GUS z 61,37 zł Rada 

Miejska w zeszłym roku przyjęła kwotę 55 zł. Biorąc pod uwagę rzeczywistą kwotę skupu 

żyta to i tak bardzo wysoka kwota, więc obniżka o 2 zł jest zasadna.  

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że wskaźnik podstawowy dochodów podatkowych na 1 

mieszkańca gminy, który jest przyjęty do obliczenia subwencji na rok 2016 z gmin powiatu 

bolesławieckiego w Gminie Nowogrodziec jest najniższy: 

 Miasto Bolesławiec 1496 zł, 

 Gmina Wiejska Bolesławiec 1754 zł, 

 Gmina Gromadka 1924 zł, 

 Gmina Nowogrodziec 1388 zł, 

 Gmina Osiecznica 1970 zł, 

 Gmina Warta Bolesławiecka 1807 zł. 

Dla kraju średnia wynosi 1514 zł. Gminy bogate np. Gmina Polkowice dochód na mieszkańca 

kształtuje się na poziomie 6691 zł. Dla porównania Gmina Bogatynia 4192 zł. Gmina 

Kobierzyce, która posiada strefę ekonomiczną, ale nie zrezygnowała z podatku od 

nieruchomości do końca istnienia strefy – 4903 zł. Gmina Kąty Wrocławskie 2305 zł. 

Apeluje o to, że jeżeli składamy wnioski, to nam się nie może wydawać tylko musimy 

wiedzieć, bo to jest odpowiedzialność. 

 

Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz poddała pod głosowanie wniosek radnej K. Kiecenki 

o obniżenie do kwoty 50 zł. 

W wyniku glosowania wniosek nie został przyjęty. 

W głosowaniu brało udział 11 radnych, „za” wnioskiem – 4, „przeciw” – 6, „wstrzymujących 

się” – 1. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta dla 

celów podatku rolnego na 2016 rok. 

W głosowaniu brało udział 11 radnych, „za” opinią pozytywną – 7, „przeciw” – 4, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

6) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości; 

 

Burmistrz R. Relich zapoznał z treścią uchwały. Ponadto poinformował, że stawki podatku 

dla mieszkańca pomimo ich wzrostu, czy decyzji podejmowanych w aspekcie społecznym są 

niższe od stawek maksymalnych o kwotę łącznie kilku milionów złotych. Są to pieniądze, 

które pozostają w portfelach mieszkańców jako podatników.  
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W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od 

nieruchomości. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

7) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych; 

 

Burmistrz R. Relich zapoznał z treścią uchwały. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków 

transportowych. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

8) w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla celów podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego; 

 

Burmistrz R. Relich zapoznał z treścią uchwały. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i 

informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

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

rok; 

 

Burmistrz R. Relich zapoznał z treścią uchwały. Ponadto poinformował, że planuje się 

przeznaczyć kwotę 120.000 zł na zakup samochodów służbowych. Planuje się zakup 

samochodów rocznych objętych gwarancją dilerską. Mając służyć, co wielokrotnie podkreślał 

zachowaniu bezpieczeństwa osób podróżujących w celach służbowych w związku z 

zadaniami Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz jednostek podległych, które są 

jednostkami budżetowymi bądź organizacyjnymi gminy. Po pierwsze – jest to obowiązek 

pracodawcy względem pracowników. Jako uzasadnienie podawaliśmy, że obecne użytkowane 

auto jest wyeksploatowane z uwagi na przebieg, koszty napraw – w tej chwili są znaczące w 

stosunku do wartości samochodu. Samochód ma prawie 8 lat. Dla porównania w innych 

gminach ilość środków transportu jest następująca: 

 Gmina Osiecznica 2 auta służbowe, w tym auto służbowe służące Wójtowi, drugie 

auto dla pracowników Urzędu, 

 Gmina Wiejska Bolesławiec nie mniej jak 4 auta służbowe, w tym auto służbowe do 

wyłącznej dyspozycji Wójta o wartości pow. 120.000 zł, 

podobnie jest w Gminie Warta Bolesławiecka. 
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Jest jedynym samorządowcem, który nie dysponował przez I i II kadencję i nadal nie 

dysponuje środkiem transportu. Z różnych względów nie chce używać samochodu 

prywatnego do celów służbowych. Podkreśla, ponieważ czyniony jest nam zarzut, może i 

Państwa, którzy będą podejmować uchwałę w tej sprawie, że samochód jest wykorzystywany 

do celów wyjazdów zagranicznych – te wyjazdy są 2-3 razy w roku. Stawianie fałszywych tez 

jest po prostu zwykłym kłamstwem i brakiem odpowiedzialności za to kłamstwo w 

komunikacji z lokalną społecznością. Przedkładając projekt uchwały kierujemy się – jeszcze 

raz wyraźnie podkreśla – bezpieczeństwem pracowników, obowiązkiem wykonywania zadań 

określonych w ustawie i regulaminie organizacyjnym Urzędu. Są to dzisiaj zwykłe środki do 

wykonywania obowiązków. Auta, też z uwagi na realia rynkowe, nie planuje się zakupić aut 

nowych ponieważ w momencie zakupu lub tuż po zakupie tracą znacząco na wartości, a 

jednak są objęte gwarancjami dające rękojmie, że te auta będą służyć przez wiele lat.  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska zadała pytanie – „samochodów” – czy to mają być dwa 

auta, czy więcej? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że znając zasady pisowni polskiej i ortografię ponieważ 

jest to podane jako liczba mnoga to więcej jak jedno, a nie więcej jak dwa.  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska zadała pytanie – czyli dwa, trzy, cztery? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że jeżeli Pani jest w stanie kupić za 120.000 zł więcej jak 

cztery – można kupić po 10.000 zł dwanaście, tylko czy one – jak Pani uważnie słuchała – 

dają gwarancję bezpieczeństwa osób nimi podróżujących i dotarcie do celu?  

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie, jaki jest plan względem ilości aut, które mają zostać 

zakupione, bo nie do końca zrozumiała udzieloną odpowiedź. Czy jest jakiś konkretny plan? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że nie rozumie pytania. 

 

Dalej radna K. Kiecenka – ile aut chcą Państwo zakupić za tą kwotę? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że więcej jak jedno.  

 

Dalej radna K. Kiecenka – a mniej niż, czyli w zależności od planu, w zależności od sytuacji? 

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska powiedziała, że zwyczajnie pytają. 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że zwyczajnie odpowiada.  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska powiedziała, że p. Burmistrz z nich żartuje.  

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że jeżeli Rada podejmie uchwałę to zgodnie z zasadami, 

które są określone w prawie zamówień publicznych, po rozeznaniu rynku będziemy 

decydować, czy dysponując kwotą 120.000 zł jakiego rodzaju środki transportu z uwagi na to, 

że mamy różne oferty i dzisiaj nie jesteśmy w stanie określić marki i rodzaju środka 

transportu. W związku z tym powiedziałem to co dzisiaj wiem i czym się kieruję – to ma być 

auto roczne, nie nowe, ponieważ traci znacząco na wartości. Musimy gospodarnie 

dysponować środkami publicznymi i nie zamierzamy kupować nowych aut. Więcej jak dwa 

auta nie są potrzebne.  
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Radna K. Kiecenka podziękowała i powiedziała, że zaspokoił ich ciekawość.  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska zadała pytanie, co się dzieje i jak poważne są naprawy 

obecnego auta? Było to całkiem nie dawno jak głosowali nad obecnym. Dotychczas było auto 

jedno, a teraz co najmniej dwa.  

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział – po pierwsze nie jest mechanikiem, po drugie z racji 

licznych obowiązków nie jest w stanie powiedzieć jakie to były usterki, ile tych usterek było, 

jakie są koszty naprawy. Proszę się zadowolić odpowiedzią, że znaczne. Uważa, że ze 

względu na bezpieczeństwo osób podróżujących tym samochodem ten zakup jest konieczny. 

Możecie Państwo nie wyrazić zgody, w związku z tym będzie musiał sobie radzić w inny 

sposób.  

 

Radny R. Jaworski zadał pytanie, wiadomo już jakie planuje się kupić, jakie to mają być 

samochody – osobowe, van, czy bus? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że planujemy zakupić samochody osobowe. Nie 

zamierzamy kupować samochodów luksusowych tak jak niektórzy samorządowcy. Ma być to 

samochód służący pracy Urzędu i potrzeb związanych z pracą Rady i Burmistrza.  

 

Radny R. Jaworski zadał pytanie, co ze starym i czy trzeba będzie zatrudnić drugiego 

kierowcę jak kupimy dwa samochody i wtedy koszty utrzymania się zwiększą? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że pięć osób spośród pracowników posiada ważne badania 

psychologiczne i w zastępstwie wtedy gdy nie ma kierowcy, jest chory, czy jest na urlopie 

mają uprawnienia do samodzielnego kierowania pojazdem służbowym i przewożenia innych 

pracowników. Nie planujemy zatrudnienia drugiego kierowcy. Stary – jeszcze decyzji nie 

podjęto, być może sprzedaż albo zagospodarowanie tego samochodu. Takie potrzeby zgłaszał 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z uwagi na fakt wyeksploatowania samochodu, 

który dotychczas użytkują. Składali wniosek do budżetu w roku 2014. 

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska powiedziała – względy bezpieczeństwa są jak najbardziej 

najważniejszą rzeczą, którą powinni się kierować, dlatego jak najbardziej w tym kierunku 

szacunek. Dziwnym tylko trafem, od kilku lat prosi o zrobienie drogi do p. Polak – bezdroża i 

tu też jest kwestia bezpieczeństwa. Tam w ogóle nie ma drogi, ta kobieta boi się zimy, boi się 

każdego dnia, bo karetka nie dojeżdża. Droga do strefy – pracuje na strefie i jest jej wstyd 

słuchać codziennie co się dzieje w tej gminie i to są względy bezpieczeństwa. Od kilku lat o 

to prosi, a padł wniosek na komisji czy sesji i na następnej znalazło się 120.000 zł.  

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że na zebraniu wiejskim w Wykrotach, wtedy kiedy 

mieszkańcy podejmowali decyzje czy ma robić drogi, czy przystąpić do remontu szkoły i 

budowy sali – byli za tą inwestycją, którą dzisiaj kontrolowała Komisja Rewizyjna. Rozumie, 

że jest to wiążąca obie strony umowa społeczna. Skończymy tą inwestycję, która kosztuje: 

remont szkoły 1,3 mln, budowa sali 2,2 mln – nie wspomnę o pracowni przyrodniczej i 

remoncie dachu, który nastąpił wcześniej. Nie bagatelizuje drogi do mieszkanki, czy drogi do 

strefy – ona jest bardzo ważna i jednak owszem można na tle emocji społecznych się 

przeciwstawiać. Może jeździć środkami komunikacji publicznej PKS, PKP – jeżeli ta 

odpowiedź zadowoli Panią i mieszkańców. Jeżeli Państwo myślicie, że potrzebuję auto, czy 

ktokolwiek z urzędników, żeby czuć się lepiej w ładnym aucie to jesteście w błędzie, a tego 



7 

 

rodzaju przeciwstawianie w tej dość poważnej dyskusji jest zwykłą hipokryzją z Państwa 

strony. 

 

Radna K. Kiecenka powiedziała, że nie do końca jest to negatywnie odbierane w ten sposób. 

Rozumiemy, że w dzisiejszych czasach zwłaszcza, że kiedy trzeba coś załatwić, a są jednostki 

które codziennie w pracy potrzebują auto i to auto jest potrzebne i to nie jest tak, że my 

jesteśmy od razu na nie. Po prostu jest kwestia tego, że jest dużo innych wniosków, które sam 

Pan ostatnio nam przytoczył i przedstawił i ile spraw mieszkańców, a budżet niestety nie 

rozciągniemy więc warto byłoby pod tym kątem, aby był najpierw zarysowany budżet na 

przyszły rok, a dopiero później planować. Jeżeli nie ma awarii takiej, która wymagałaby w 

chwili obecnej kupienia tego samochodu – to nie jest tak, że my jesteśmy na nie, bo jak 

najbardziej chcemy, żeby gmina była reprezentatywna więc też potrzebuje ten samochód i 

Pan, czy urzędnicy, czy inne osoby w innych jednostkach, ale nie do końca uważamy, że jest 

to ten dobry czas na to, aby podejmować tego typu decyzje na taką kwotę kiedy ludzie od nas 

oczekują żeby najdrobniejsze kwestie były w gminie zrobione i żeby były ujęte w budżecie. 

 

Burmistrz R. Relich powiedział – Rada podejmie decyzję, za wszelką cenę bronić tego nie 

będzie. Tylko zwraca uwagę na hipokryzję, bo wydatki majątkowe wynoszą 9 mln zł. Rada 

jakoś tak obojętnie przeszła nad faktem np. pozyskania przeze mnie środków do budżetu 

gminy na drogę przy ul. Asnyka i Lipowej 600 tys., na remont szkoły i budowę sali w 

Gierałtowie i Wykrotach – to jest łączna kwota 1,2 mln. To jest między innymi dzięki temu, 

że mam możliwość kontaktu – oczywiście jest to moim obowiązkiem, ale jest wielu 

samorządowców, że zadawala się realizacją budżetu na poziomie dochodów własnych 

wydatkami. Pytanie, czy Państwo jako Radni i ja chcemy zrobić więcej, czy koncentrować 

się, bo są też i takie metody – ktoś myśli, że jak zaoszczędzi tysiąc złotych to mieszkaniec z 

tego powodu będzie bardzo zadowolony i usatysfakcjonowany nasza pracą. Może warto się 

zastanowić jak pozyskać inwestora na 10 mln zł, a to wymaga poświęcenia i zaangażowania i 

jeżeli się to uda w najbliższym czasie, może jeszcze w roku bieżącym, ciekaw jestem jakie 

będzie Rady stanowisko w sprawie przeznaczenia np. tych środków – czy utrzymamy te 

pieniądze w rezerwie na ewentualny zwrot podatnikowi zgodnie z jego żądaniem, czy 

przeznaczymy te pieniądze na inwestycje – jakie to mają być inwestycje. Ostatnio wśród osób 

związanych z samorządem usłyszałem taką opinię, że takie inwestycje jak świetlice, chodniki 

nawet i remont dróg nie są inwestycjami prorozwojowymi, one nie wnoszą wartości 

wydatków. Inna rzecz, że mieszkańcy z którymi rozmawiam przygotowując projekt budżetu 

oczywiście oczekują świetlic. Mówią, że w gminie Bolesławiec już wszystkie świetlice 

zostały wybudowane – tak to prawda tylko, że oni skończyli kanalizację, a my zaczęliśmy. 

Nie wiem, czy gdyby była taka możliwość to czy akurat decydowałbym wspólnie z Radą o 

tym, że te świetlice powinny powstawać jak grzyby po deszczu. Jest pytanie – jak nie tyle 

budować tylko jak to później utrzymać. Jak zorganizować w tych świetlicach – czy zgodnie z 

działalnością statutową  GCKiS, czy w ogóle z naszym zadaniem wynikającym z ustawy o 

samorządzie gminnym – życie w tych świetlicach. To są pytania otwarte i dzisiaj na te pytania 

nie odpowiemy. Problematyka jak się wydaje jest bardziej złożona i szkoda, że przez rok nie 

udało się porozmawiać o tym jak chcemy zapobiegać, choć niestety, ale taka sytuacja ma 

miejsce w Polsce i dotyczy też naszej gminy, że demografia nas boli. Wielu młodych ludzi, 

którzy nie znajdują pracy, albo z tej pracy są niezadowoleni z uwagi na warunki i 

wynagrodzenia wyjeżdża za granice albo wyjeżdża do większych ośrodków miejskich. 

Borykamy się nadal z problemami związanymi z koniecznością budowy infrastruktury. 

Wizyty radnych na oczyszczalni ścieków, w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych oraz w schronisku dla zwierząt bezdomnych – wniosły wiele cennych nowych 

doświadczeń, że pieniądze nie zostały zmarnowane. Pamięta miesiące, wtedy gdy 
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podejmowane były decyzje o sposobie gospodarowania odpadami pomimo intensywnych 

konsultacji społecznych, ile protestów, ile listów, list, ulotek, historii z tym związanych – to 

można podać jako cenne doświadczenie. W nowym okresie programowania to przed nami, a 

już należałoby się zastanowić nad koniecznością budowy kanalizacji sanitarnej w dalszych 

miejscowościach gdzie jest opracowana dokumentacja techniczna. Są już wstępnie ustalone 

terminy nowych naborów, a na to potrzeba dziesiątki milionów złotych. Patrzy na to z dużym 

niepokojem – jak radni (może nie bezpośrednio) majstrują przy Hydro-Techu (w dużej 

przenośni) przy taryfie za wodę i za ścieki. Z jednej strony patrzy na to po pierwsze z obawą z 

uwagi na odpowiedzialność, a z drugiej ciekaw jest jeżeli rzeczywiście zostanie wywołany 

problem, który będzie ogromny, to kto będzie ponosił odpowiedzialność za tak ogromną 

inwestycję i jej rozpad. Bo to, że problem nie zniknie, albo trzeba go będzie rozwiązać to 

ktokolwiek by nie był w Radzie Miejskiej czy ktokolwiek nie byłby Burmistrzem to problem 

trzeba będzie rozwiązać, ale majstrujcie dalej.  

Kolejna rzecz, czekają nas poważne zmiany, przynajmniej z tego co zapowiada nowy Rząd i 

Parlament – zmiany w oświacie. Choć dzisiaj już należałoby się zastanowić ponieważ 

obowiązują przepisy prawa w zakresie edukacji przedszkolnej. Rada, czy Komisja Oświaty w 

ogóle nie rozmawiacie o sieci, o kształcie, o zadaniach, o sposobie finansowania, a Pani mówi 

o drogach. Musicie sobie zdawać sprawę, że potrzebujemy ogromnych nakładów 

finansowych na doposażenie sal, obiektów szkolnych dla dzieci w ramach przygotowania do 

edukacji przedszkolnej. Jak tak sobie będziemy rozmawiać, nie tu przy tym stole – Pani 

zdobyczą, w imię demokracji przez to nagrywanie spowodowało wśród radnych, że boją się i 

nie rozmawiają przy tym stole. Pani publikuje stawiając niewłaściwe wnioski w zasadzie 

przed dyskusją. To powoduje, że my też przestaliśmy przy tym stole rozmawiać i to jest 

wielki błąd, ale to Pani za to jest odpowiedzialna. Zamiast koncentrować się począwszy od 

tych projektów strategicznych projektu budżetu i w ogóle tego co chcemy w tej kadencji robić 

to radni prowadzą jakąś dziwną walkę, która nie wiadomo komu służy.  

W kontekście delegacji zagranicznych – poprosi Starostę Powiatu Bolesławieckiego o jego 

koszty wyjazdów i poda tę informację. Ma nadzieje, że na interpelacje lub wniosek o dostępie 

do informacji publicznej nam odpowie. I wtedy można zacząć wyciągać wnioski kto ile 

wydaje, na co i w jakim celu wyjeżdża. Wtedy będzie to daleko, daleko odpowiedzialne. Tym 

bardziej, że kieruje wzrok w Państwa stronę bo reprezentujecie pewne grupy powiedzmy 

umownie polityków Platformy, PSLu – kojarzeni jesteście przeze mnie z tym środowiskiem i 

to jest wielce nieuczciwe, a na szczęście wyborcy w tych ostatnich wyborach, akurat tym 

politykom dość srogą ocenę wystawili. Życzę powodzenia. 

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska powiedziała – vice versa panie Burmistrzu – jeżeli chodzi 

o nagrywanie przecież to i tak jest nagrywane. Mamy tutaj jakieś swoje prawa i swoje 

potrzeby. Dyskutować jak najbardziej można, wręcz trzeba, wszystko jest publikowane. 

Wracając do tematu zakupu aut, które są potrzebne. Popiera koleżankę, że nie ma problemu 

tylko hipokryzją jest brak dobrej woli. Ta droga czy bezdroże – gdyby część tej kwoty, 

namiastka tego została pokazana. Ta kobieta płacze, codziennie jest u pani Sołtys i płacze, bo 

boi się co jutro będzie, bo do niej karetka nie dojedzie. Jak ma tłumaczyć ludziom, że gmina 

kupiła auta, a nie ma jak tymi autami dojechać, proszę tymi autami jechać ta drogą.  Złożyła 

ostatnio wniosek o brak barierki przy ul. Wąskiej. To to jest ulica jak nazwa sama mówi 

wąska – jest przepaść, a nie ma barierki. Dostała pismo odmowne ponieważ uzasadnia się 

tym, że zamontowanie barierki utrudni przejazd pojazdom transportu rolniczego. Tam nie ma 

żadnych pojazdów transportu rolniczego, a poza tym ta droga ma dwa jakby wybiegi. Albo 

ktoś nie ma pojęcia gdzie to jest i to jest bezpieczeństwo panie Burmistrzu i to jest hipokryzją.  
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Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz  zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza i Skarbnika 

– ile w tym roku przekazano środków finansowych z budżetu na Wykroty? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że teraz nie wiemy, ale te dane są w budżecie. Jedna rzecz, 

którą może radna B. Wójtowicz-Prusinowska mieszkańcom powiedzieć – wrócę do decyzji, 

którą Pani podjęła na zebraniu wiejskim i w związku z tym musimy wspólnie, czy każdy z 

osobna przyjmować na siebie odpowiedzialność, a nie ją oddalać, czy uzasadniać dzisiaj, że 

drogi nie ma, czy nie ma barierki choć akurat jeżeli chodzi o barierki radny A. Kozioł wie, 

niestety jest to bolączka w naszej gminie. Choć z jednej strony to rozumie ze strony rolników, 

że w okresie żniw jak się przemieszczają to heder mają z przodu, który ma szerokości 4-5 m i 

nie mieści się (radny A. Kozioł wtrącił, że mają obowiązek heder podczepiać z tyłu) –  wie, 

że mają obowiązek tylko proszę pokazać rolnika, albo powiedzieć rolnikowi na drodze – 

proszę ściągnąć heder. Niestety mamy wiele przykładów w gminie, że po montażu barierek na 

wniosek radnych za tydzień tych barierek nie ma po prostu są ucięte, albo ułamane, albo 

odkręcone. Nie zdarza się tak w każdym przypadku, ale zdarza się często i czy mamy je 

montować bez końca? – może i tak, bo względy bezpieczeństwa są najistotniejsze.  

 

Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz powiedziała, że gmina składa się z 13 wiosek. 

Milików ani w zeszłym roku nie dostał złotówki z budżetu, ani w tym roku i czeka też na 

zrobienie drogi. Trzeci rok nie złożyła wniosku na fundusz sołecki żeby sobie uzbierać. 

Trzeba zrozumieć, że są bardziej kosztowne inwestycje jak szkoła w Wykrotach, sala 

gimnastyczna w Wykrotach i Gierałtowie, kanalizacja. Odnośnie zakupu samochodów – 

uważa, że samochody są potrzebne, bo to jest dla bezpieczeństwa, a nie dla naszych 

wyjazdów za granicę, których jest niewiele. 

 

Radny A. Kozioł zadał pytanie, czy w tych czasach jak mieszkaniec nie ma dojazdu do 

posesji to jest normalne? 

 

Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz powiedziała, że dwa lata czeka na drogę i z funduszu 

zrezygnowała. Czy pan wie ile pieniędzy dostaliście z budżetu w tym roku? 

 

Radny P. Nieratka powiedział, że dzisiaj był wyjazd Komisji Rewizyjnej, do samochodu 

weszły 4 osoby – ile jest w komisji osób – 5, radny Kozioł jechał prywatnym samochodem. 

 

Radny A. Kozioł odpowiedział, że nic mu się nie stało z tego tytułu. 

 

Radny P. Nieratka zadał pytanie, czy za każdym razem będzie jeździł swoim prywatnym 

samochodem?  

 

Radny A. Kozioł odpowiedział, że nie ma problemu. 

 

Radny K. Czerniak zgłosił wniosek za zamknięcie dyskusji. 

 

W wyniku głosowania wniosek radnego K. Czerniaka został przyjęty. 

W głosowaniu brało udział 11 radnych, „za” wnioskiem – 7, „przeciw” – 0, „wstrzymujących 

się” – 4. 

 

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i 
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Miasta Nowogrodziec na 2015 rok. 

W głosowaniu brało udział 11 radnych, „za” opinią pozytywną – 7, „przeciw” – 4, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 3.  

 

Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz przedstawiła informacje: 

1) Dyrektor Zespołu Szkół w Nowej Wsi zaprasza Radnych na obchody Dnia 

Niepodległości 9 listopada 2015 r. o godz. 16:00; 

2) udział w obchodach Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2015 r. – 

przypomniała o szarfach; 

3) problem z dostarczeniem korespondencji Radnym z uwagi na brak skrzynek 

pocztowych; 

4) poprosiła o potwierdzenie udziału w spotkaniu z Księdzem Biskupem z Banja Luka; 

5) Radna B. Wójtowicz-Prusinowska o sprawdzenie możliwości zamontowania lampy na 

słupie znajdującym się przy posesji pani Dyrektor Szkoły Podstawowej ze względu na 

bezpieczeństwo (ul. H. Sawickiej w Wykrotach) ponieważ pani Dyrektor leczyła się 

na poważną chorobę, stres nie jest u niej mile widziany. 

Burmistrz R. Relich odniósł się do wniosku radnej – akurat każdy o tym może mówić, ale nie 

radna B. Wójtowicz-Prusinowska. 

 

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

godz. 15:40 zamknęła posiedzenie.  

 

 

       Protokołowała:                                                                                    Przewodniczyła: 

 

                                                                                                              Przewodnicząca Rady  

     Jolanta Janeczko                                                                                 

                                                                                                             Antonina Szelechowicz 

        podinspektor  

ds. obsługi Rady Miejskiej 

 


