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Protokół nr 9/15 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

odbytego w dnia 4 grudnia 2015 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Piotra Nieratki. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:00 

Godz. zakończenia – 16:00 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

1. Piotr Nieratka – Przewodniczący Komisji 

2. Krzysztof Sadowski – Z-ca Przewodniczącego 

3. Mirosław Kędzia – Członek 

4. Artur Kozioł – Członek  

Nieobecna radna Katarzyna Kiecenka. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich 

2. Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Opiniowanie projektu budżetu na 2016 rok 

4. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

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

P. Nieratka. 

Do porządku nie wniesiono uwag. 

 

Ad. 2. Protokół nr 8/14 z posiedzeń komisji w dniach 10 sierpnia 2015 r. 10 września 2015 r.  

i 19 października 2015 r. przyjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” przyjęciem – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących 

się” – 0. 

 

Ad. 3. Z uwagi na to, że większość radnych była obecna przy omawianiu projektu budżetu na 

pozostałych komisjach Skarbnik Gminy I. Johna-Rudko omówiła projekt Wieloletniej 

Prognozy Finansowej.  

 

Przewodniczący Komisji P. Nieratka zadał pytanie – jaki wpływ na budżet będą miały zmiany 

dokonywane przez nowy Rząd? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że to co wynika z informacji prasowych to kwota wolna 

od podatku – będzie to miało wpływ na wysokość dochodów z tytułu podatku od osób 

fizycznych, a to jak się spojrzy do budżetu jest znaczące. Gmina tak jak samorząd powiatowy, 

wojewódzki partycypuje w określonej wartości procentowej w dochodach ogółem. Jeżeli 
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spadnie podstawa to będzie skorygowane. Sztandarowy projekt Rządu, czyli środki dla 

każdego dziecka będzie zadaniem realizowanym przez gminę, z dotacji jako zadanie zlecone. 

Z doświadczenia wiemy, że to nie pokrywa kosztów obsługi. Wiąże się z tym administracja, 

organizacja pracy urzędu bądź ośrodka pomocy społecznej, bo część zadań w taki sposób jest 

obsługiwana. Podatki, które są podatkami pośrednimi jak VAT – gmina dochodu wprost nie 

ma, ale może mieć większe wydatki z tytułu realizacji zadań bieżących i ewentualnie 

inwestycji. Zapowiadany podatek bankowy – może mieć wpływ na cenę usług banków, 

kosztów finansowych związanych z oprocentowaniem obligacji czy też odsetek i prowizji. 

Rok przyszły to zapowiadane i wstępnie już było to omawiane – zadania dotyczące edukacji 

przedszkolnej, obniżenia wieku. Jeżeli nic nie ulegnie zmianie to spodziewamy się wzrostu 

wydatków bieżących jeżeli chodzi o reformę gimnazjów czy szkół podstawowych.  

To co było omawiane przez p. Skarbnik na Komisji Oświaty i Spraw Społecznych i 

stwierdzenie, które padło od radnych, że jest wyższa subwencja – z tym, że wzrost tej kwoty 

jest udziałem wyższych środków, które otrzymano na dzieci niepełnosprawne w szkołach. 

Tych środków nie można przeznaczyć na inny cel. Dzieci z uwagi na ich rozwój fizyczny, 

umysłowy i ograniczenia z tym związane wymagają szczególnej opieki. Wiąże się to z uwagi 

na przepisy prawa z koniecznością zatrudnienia nauczycieli wspomagających, doposażenia 

placówek w sprzęt. W związku z powyższym te wydatki są realizowane.  

Odnośnie ważnych pozycji w budżecie – kończone są dwie inwestycje w Wykrotach i 

Gierałtowie. Utrzymanie budynków wiąże się z wyższymi kosztami eksploatacji, które są już 

zaplanowane (z uwagi też na zmianę sposobu ogrzewania). W materii wynagrodzeń i 

uposażenia nauczycieli reguluje w sposób znaczący karta nauczyciela i ustawa o systemie 

oświaty. Gmina praktycznie jest płatnikiem, a wiele kompetencji zarządczych nie ma, albo ma 

ograniczone. W związku z tym szukanie oszczędności na siłę nie przynosi zamierzonego 

efektu. Jedynie rozwiązania związane z reorganizacją przyniosłyby zamierzony efekt. 

Jednakże z uwagi na obecną sytuację nie podejmujemy decyzji w tym zakresie.  

Kolejną inwestycją, która ma wpływ na budżet po stronie dochodów i wydatków to jest 

zakończenie remontu filii Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej z przeznaczeniem na 

rozszerzoną edukację przedszkolną. Być może w przyszłości jeżeli będzie większa liczba 

urodzeń, więcej mieszkańców będzie się osiedlać oraz na skutek planowanych zmian to filia 

szkoły, która istnieje może rozpocznie pracę dydaktyczną, ale to za wcześnie o tym mówić. 

Dochody bieżące – w zasadzie ustalono podejmując decyzję o stawkach podatku od 

nieruchomości. Warto pamiętać, że mamy dochody własne i dochody majątkowe, które 

pochodzą ze sprzedaży majątku. Dotychczas udawało się i to z bardzo dobrym efektem, 

środki ze sprzedaży przeznaczać na inwestycje i pomnażanie majątku. Dochody ze sprzedaży 

nieruchomości, szczególnie w strefie ekonomicznej (wspominał na wczorajszej komisji), 

został ogłoszony przez zarząd strefy ekonomicznej przetarg na sprzedaż 22 ha terenu 

inwestycyjnego w związku z planowanym pozyskaniem inwestora i rozmoów, które się 

toczyły, ale szanse są minimalne. Jeżeli będzie inaczej to będzie się z tego bardzo cieszył, bo 

to pozwoli na ewentualne zmiany rozszerzeń zadań inwestycyjnych, choć należy mieć w 

pamięci to, że jest nierozstrzygnięty spór dotyczący podatku od nieruchomości i 

zobowiązania wobec jednego podatnika. 

 

Przewodniczący Komisji P. Nieratka zadał pytanie, na jakim etapie jest ta sprawa? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że w przypadku tego konkretnego podatnika postepowanie 

administracyjne toczy się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Jest to instytucja 

rozpatrująca odwołanie od decyzji organu I instancji, w tym przypadku Burmistrza 

Nowogrodźca. Czekamy na tą decyzję, która (ma nadzieję) zostanie podjęta w bieżącym 

miesiącu i liczymy na to, że decyzja zostanie utrzymana w mocy. Inną możliwością prawną 
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(najgorszą dla gminy) jest umorzenie postępowania i uchylenie decyzji, bądź zawieszenie 

postępowania administracyjnego tak jak to miało miejsce poprzednio, do czasu 

rozstrzygnięcia innego postępowania podatkowego, które toczy się względem innego 

podatnika. W naszej ocenie prawnej uważamy, że powinna być ta decyzja utrzymana w mocy. 

Opieramy ten fakt o stanowisko komisji europejskiej, które otrzymaliśmy pisemnie. W 

pozostałych sprawach sprawy są zawisłe przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Z 

informacji sekretariatu sądu najbliższy możliwy termin oczekiwania jest 1,5 roczny. W takiej 

sytuacji jest pytanie, jak zarządzać budżetem, jak planować wydatki i kierunki rozwoju, 

działania, które powinny mieć przynajmniej cel nie krótkookresowy. Ta sytuacja jest 

niekorzystna dla gminy i dla podatników, bo ryzyko nie rośnie tylko po stronie gminy.  

Istotne decyzje, które należałoby podejmować to jest kontynuacja budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej. Zobowiązania, które ciążą nad Polską czy Gminą – jest jeszcze sporo do 

wykonania.  Realizowane są prace przygotowawcze związane z projektowaniem sieci w 

miejscowości Nowa Wieś, Godzieszów, Zebrzydowa i Czerna. Trwają przygotowania do 

naboru, który będzie miał formułę konkursu. Mając gotowy montaż finansowy będzie można 

przystąpić do II etapu. Etap Ia, który realizowany jest od roku 2007 końcem bieżącego roku 

ulega zakończeniu. Przystępujemy do spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki, która została 

zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji 

sanitarnej. Jest trudno utrzymać takie tempo inwestycji i należy odpowiedzieć na dwa pytania 

– jak zwiększyć dochody bieżące, jak wspólnie się wspierać żeby pozyskiwać inwestorów 

którzy przysporzą nie tylko docelowo miejsc pracy, dochodu podatku od osób fizycznych czy 

prawnych, ale jest dochód ze sprzedaży majątku. W ślad za każdym przedsiębiorcą rodzą się 

określone zobowiązania związane z infrastrukturą, ewentualną pomocą publiczną. I to o co w 

zasadzie nieustannie apeluje to efektywne zarządzanie wydatkami. Jest ogromna przestrzeń w 

wydatkach bieżących i na to musi być wspólna zgoda oraz komunikacja z mieszkańcami.  

 

Radny A. Kozioł poinformował, że wczesną wiosną Komisji Rewizyjna dokonała przeglądu 

dróg gminnych i w związku z tym ma pytanie – czym był kierowany wybór dróg, które 

zostały wpisane do projektu budżetu, a czym jest protokół komisji, czemu on nie jest 

wiążący?  

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że towarzyszą temu różne emocje, ale uzasadniając 

wypowiedź z wczorajszej komisji – do kogokolwiek droga nie prowadzi z uwagi na funkcję, 

którą ta osoba nie zajmuje – nie jest obywatelem gorszej kategorii. W przypadku drogi w 

Gościszowie – gdybyśmy chcieli zmienić tytuły inwestycyjne idąc tym tokiem myślenia to 

należałoby napisać, że to droga do pana X, do pana Y, do pana Z itd. Kwalifikowaliśmy drogi 

gdzie możemy potencjalnie otrzymać środki z funduszu ochrony gruntów rolnych i z 

programu przebudowy dróg lokalnych. W przypadku przebudowy dróg lokalnych jest to 

droga przy ulicy Jodłowej w Nowogrodźcu. W przypadku funduszu ochrony gruntów rolnych, 

gdzie dość efektywnie od wielu lat pozyskujemy środki, jest to droga w Milikowie, Kierżnie. 

Drogi, które zostały wytypowane są w części już drogami o podbudowie tłuczniowej, która z 

uwagi na jej rodzaj będzie wymagała położenia nawierzchni asfaltowej o określonej grubości  

z uwagi na przewidywany tonaż, szerokość i długość. Posiłkujemy się wartościami 

kosztorysowymi z zadań, które zostały wykonane do tej pory. Nawet jeżeli są to pojedyncze 

nieruchomości (chciałby, aby do każdej nieruchomości w gminie powstała droga), trudno się 

zgodzić z tą argumentacją, że jeżeli droga prowadzi do jednej osoby to trzeba budować lub 

kwalifikować inną drogę. W tym konkretnym przypadku w Gościszowie osoba prowadzi 

działalność gospodarczą, jest rolnikiem. Jest to droga też do nieruchomości ruin pałacu, które 

są odwiedzane często przez gości z zagranicy. Jest to droga transportu leśnego i być może 

będzie pomoc ze strony Nadleśnictwa Lwówek Śl.  



4 

 

 

Radny A. Kozioł zadał pytanie, jakiej kategorii mieszkańcem jest pani Polakowa?  

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że nie chciałby wyprzedzać oceny sytuacji i oceny 

zachowania, które miało miejsce na ostatniej sesji, ale stosowne stanowisko Przewodnicząca 

Rady Miejskiej przedłoży na najbliższej sesji, bo to zupełnie inaczej wyglądało niż zostało 

przedstawione.  

  

Radny A. Kozioł zadał pytanie, jakiej kategorii jest droga w kierunku strefy ekonomicznej – 

ul. Kolejowa w Wykrotach?  

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że w miejscowościach, w których realizowane są zadania 

inwestycyjne nie decyduje się o przeznaczeniu środków na budowę bądź remonty dróg. Tak 

jest w miejscowości Gierałtów i Wykroty.  

Apeluje o solidarność, aby nie wzmacniać emocji, które przynoszą później negatywną ocenę. 

Jeszcze raz przypomina, że mieszkańcy Wykrot wtedy gdy pytano, nadal uważa i czuje się 

solidarnie z tym zobowiązaniem związany – realizuje zadanie remontu szkoły podstawowej i 

budowy sali gimnastycznej w Wykrotach, wcześniej przystępując do dwóch projektów 

remontu dachu, pracowni przyrodniczej. Wspólnym zadaniem jest żeby to mieszkańcom 

mówić dlaczego taką, a nie inną decyzję podejmujemy, dlaczego np. droga, która jest drogą 

do strefy ekonomicznej była dawniej drogą gruntową, jest drogą o podbudowie tłuczniowej. 

Dla osób, które poruszają się samochodami wiemy, że jest to dalej, wiąże się to z większym 

wydatkiem na paliwo, że trzeba więcej czasu poświęcić, ale jest też sporo osób, które 

dojeżdżają do pracy (choćby w drukarni) i przemieszczają się tą drogą. Część ulicy Kolejowej 

wykonano, bo dawniej była to droga gruntowa, którą w ogóle nie można było przejechać. 

Dzisiaj tą drogą, pomimo różnych ograniczeń można przejechać bezpiecznie.  

 

Radny A. Kozioł powiedział, że droga do strefy chyba jest drogą ewakuacyjną. 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że nie jest drogą ewakuacyjną. Ponadto, za zarządzanie 

strefą odpowiada zarząd strefy, a nie gmina. Spółka Skarbu Państwa, która pobiera opłatę za 

administrowanie i jest odpowiedzialna za to co w strefie się dzieje. Inna rzecz, z uwagi na 

różne ograniczenia i okoliczności można było strefę ekonomiczną i zarządzanie 

infrastrukturą, wtedy gdy ona powstawała organizować inaczej. Dzisiaj pomimo, że gmina 

zakupiła, objęła akcje, dochody ze sprzedaży gruntów w strefie dla przedsiębiorców były 

dochodami spółki Skarbu Państwa, a nie dochodami gminy. Zdecydowano o pomocy 

publicznej z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości na cały okres funkcjonowania 

strefy. Infrastruktura, która jest w strefie jest własnością gminy i koszty związane z jej 

budową, utrzymaniem, konserwacją są kosztami gminy, a nie strefy poza oświetleniem 

ulicznym. To wiąże gminę i też zobowiązuje do określonych wydatków i te wydatki 

ponoszone są od roku 2007 budując nową sieć wodociągową, nową sieć kanalizacji sanitarnej 

której nie było, kolektor tłoczny do oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ścieków została 

zaprojektowana z uwzględnieniem obsługi przedsiębiorców tych, którzy dzisiaj prowadzą 

działalność i potencjalnie mogą prowadzić działalność. Bardzo wielu ludzi ma prace, nie 

tylko są to mieszkańcy gminy, ale z każdego przedsięwzięcia gospodarczego cenną uwagą, 

ale w innej perspektywie byłoby to, żeby gmina równoważnie, bo to mój poprzednik bardzo 

często mówił o zrównoważonym rozwoju gminy, czyli jak firmy i do tego są powołane 

osiągają bardzo dobre wyniki finansowe to gmina też na wielu polach edukacji, infrastruktury 

chciałaby w tym partycypować i mieć z tego satysfakcję i to byłaby obustronna korzyść. 

Patrząc na zasoby ludzi potencjalnych do pracy, z uwagi na migrację młodych ludzi 
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szczególnie do większych miast lub poza gminę, czy zagranicę – to też dotyka 

przedsiębiorców. Osobiście nie znalazł klucza, aby osoby zarządzające przekonać do tego, że 

mogą mieć w tym korzyść myśląc szerzej o współpracy z gminą. Nie tu i teraz, że podatku nie 

zapłacę, tylko jak wspólnie z gminą ten zapłacony podatek wykorzystać na rozwój gminy i 

potencjalnie też przedsiębiorcy. Bo oni też z tego korzystają. Jeżeli gmina otworzy 

przedszkole, szkołę, ma świetną infrastrukturę to ludzie się osiedlą i potencjalnie być może 

będą chcieli pracować w firmie w strefie. Takiego patrzenia nie ma, jest bardziej oczekiwanie 

ile jeszcze gmina może dać, gdzie jeszcze coś zyskać niż znaleźć wspólne pole do 

współpracy. Niestety, pomimo podejmowanych prób nie spotkał się z taką inicjatywą, żeby 

ktoś powiedział „dobrze, że tego podatku nie płacimy, ale zakupimy wyposażenie do sali 

sportowej w Wykrotach, będzie to nasz udział społeczny dla mieszkańców”. I wtedy można 

by było powiedzieć „świetnie, że jest strefa”, bo dzisiaj pomimo pewnych korzyści (one są 

ewidentne) jest wiele problemów. Na sesji gdzie były przyjmowane stawki podatku podawał 

dochody na mieszkańca w gminach, w których strefy powstawały i nie zrezygnowały z 

podatku, a na pewno nie w takiej mierze. Sama pomoc publiczna jest jak najbardziej celowym 

narzędziem do pozyskiwania inwestora, ale musi mieć charakter limitowany, albo w kwocie, 

albo określona latami. Nawet pomoc publiczna z tytułu podatku dochodowego od osób 

prawnych jest podstawowym narzędziem pomocy biednym gminom i po to powstawały 

strefy. Podatek dochodowy można odliczyć, który jest dochodem własnym budżetu państwa i 

gmina w nim też uczestniczy. Chociaż widać, że podatek dochodowy od osób prawnych w 

budżecie gminy stanowi nieznaczącą kwotę. Należy zadać pytanie, podatek od nieruchomości 

– jaki procent stanowi w przychodach działalności gospodarczej – w jednym stanowi 

niespełna 2%.  

 

Radny A. Kozioł zadał pytanie, czy droga nie odstrasza inwestora, bo to świadczy o 

współpracy? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że w toku rozmów z przedsiębiorcą, w sytuacji gdy 

podejmie decyzję o zakupie i transakcja zostanie sfinalizowana, poczyniono określone 

zobowiązania dotyczące gdzie konkretnie właściciel potencjalny planuje wyjazd ze strefy na 

drogę publiczną. Tą informacją można dysponować bo jest jawna – cena wywoławcza 

ustalona w przetargu nieograniczonym wynosi około 10 mln zł. Jeżeli ma przyjąć takie 

zobowiązanie to musi wiedzieć, czy przedsiębiorca planuje wyjazd z fabryki w rogu A, B, C 

czy D. Uzgodniono w rogu A, czyli w pobliżu działki graniczącej, która stanowi własność 

Toyoty. W związku z tym nakłady dotyczące dostosowania drogi do nośności po stronie 

gminy są niewielkie. Infrastrukturę pod względem wodociągów, kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej posiadamy, koszty przyłączenia przyłączy są kosztem inwestora. Jeżeli chodzi o 

gaz, energię, wodę – rozmowy bezpośrednio z operatorem. Czas pokaże co się wydarzy w 

styczniu lub w lutym. Z doświadczenia, które posiada prowadzonych było wiele różnych 

negocjacji, rozmów. Chciałby, aby ten inwestor zainwestował, bo oprócz wymiernych 

korzyści z tytułu sprzedaży, prowadzonej działalności, podatków, zatrudnienia pracowników 

to będzie miało też wpływ na rozwój regionu z uwagi na współpracę z nadleśnictwem i 

zwiększeniem stanowisk pracy wokół przedsiębiorcy poza strefą.  

 

Radny A. Kozioł zadał pytanie, czy ma rozumieć, że 100 m drogi zostanie zrobione do 

zakładu, a kolejne 100 m pozostanie, bo nie będzie dobrej woli, aby dokończyć? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że nie jest to kwestia dobrej woli. Poprosił o popatrzenie w 

budżet i na kwotę przeznaczoną na szkołę i budowę sali w Wykrotach. Wnioskujecie (radny 

Kozioł reprezentuje klub) o obniżenie stawki podatku rolnego, czyli w swoim działaniu 
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dążycie do ograniczenia dochodów bieżących, ale po stronie wydatków bieżących i 

inwestycyjnych eskalujecie oczekiwania. Wychodzicie z inicjatywą spotkania z 

przedsiębiorcą, który zamierza zagospodarować masę upadłościową i w sposób jakby z 

dyskusji można zrozumieć, że deklaratywnie w stosunku do mnie, aby pomoc przedsiębiorcy 

zaproponować w szerszym zakresie jaka jest obecnie, choć podatnik i syndyk masy nie 

reguluje swoich zobowiązań publiczno-prawnych, nie tylko względem gminy. 

Jeżeli chodzi o oświatę – w historii gminy inwestując ogromne pieniądze dla oświaty, 

podejmując bardzo trudne i odpowiedzialne decyzje, ale nie należy do osób, które przed tą 

odpowiedzialnością kiedykolwiek się uchylały, choć można zachowawczo udawać, 

obiecywać, planować, a realia później zweryfikują rzeczywiste działania, zamiary i dobrą 

wolę, albo złą wolę, a tu wymierne efekty widać gołym okiem i nie można temu zaprzeczyć. 

Wiemy jakie były problemy i jak je rozwiązywaliśmy i w jakich okolicznościach.  

Jeżeli chodzi o środowisko, to współczuje staroście powiatu bolesławieckiego, który w ogniu 

krytyki przed rodzicami musi się ze wstępnej projektowanej decyzji wytłumaczyć społecznie, 

lokalnie wobec uczniów, rodziców szkoły łącznie z p. Miterą, który jest członkiem zarządu 

powiatu, a tą decyzję wytwarza się kolegialnie przez zarząd powiatu.  

Apeluje o pewną równowagę w dokonywaniu oceny, stawianiu tez i wyciąganiu daleko 

idących, ale nieprawdziwych wniosków. Zawsze gdy mówiliśmy o oszczędnościach i o 

wydatkach (i to mówił wczoraj na komisji) – jeżeli w sposób odpowiedzialny myślimy o 

rozwoju edukacji gminie to odpowiedzialnością rady jest to żeby rodzicom, sobie, 

nauczycielom wytłumaczyć dlaczego te zmiany chcemy przeprowadzić, jak one powinny 

wyglądać, jakie są koszty społeczne, jakie proponujemy rozwiązania. W tej chwili mamy 

sytuację zupełnie inną, bo może zadać pytanie o gimnazjum w Wykrotach jeżeli ta reforma 

być może jest przesądzona, to dlaczego nam zabrakło odwagi żeby jednak podjąć tą decyzję 

kilka lat temu. Ile byłoby pieniędzy w portfelu na rozwój edukacji w gminie, ile zadań można 

by było wykonać wcześniej. Głos, jeżeli chodzi o współpracę ze środowiskiem nauczycieli, 

który osobiście szanuje, choć z wieloma ocenami diametralnie się nie zgadza jest 

spolaryzowane stanowisko. Głos o likwidacji gimnazjów płynął przez wiele lat od 

nauczycieli, że to jest zła reforma, że jest to szkodliwe dla dzieci, że to nie przysporzyło 

zamierzonych efektów. Teraz, gdy została podjęta polityczna decyzja, ci sami nauczyciele 

mówią w obronie dzieci, co jest bardzo charakterystyczne – nie, jakie to będą koszty, po co to 

w ogóle robić. Wiele osób, w pewnych momentach mówiło ile osób straci pracę. Czy pana 

ktoś pyta jak pan straci pracę w jaki sposób i kiedy się pan przekwalifikuje, gdzie pan 

znajdzie pracę, jak pan sobie poradzi z bieżącymi problemami dotyczącymi utrzymania 

swojej rodziny, domu i wiele innych elementów. Nauczyciele jeżeli są specjalistami to 

potencjalnie mają najlepszą sytuację, aby móc się przekwalifikować do innego zawodu. Tylko 

w Polsce istnieje ogromny problem, który dawniej chronił prawa nauczycieli przed ingerencją 

Państwa (karta nauczyciela) i to generalnie jest dobre, bo trudno politykom w samorządach 

ingerować w dydaktykę i pewną autonomię nauczyciela w wychowaniu i nauczaniu dzieci i 

tak powinno być, ale z drugiej strony przywileje jak widać dzisiaj wynoszą 5 mln zł w 

budżecie. Informuje dzisiaj, że wydatki bieżące na oświatę będą rosły.  

Odnośnie drogi do p. Polak – p. Polakowa ma dojazd długości 100 m i z tego dojazdu jest 

bardzo zadowolona. Radni występują o budowę drogi o długości ponad kilometra. Nikt z 

wnioskujących nie był w domu p. Polak i nie wie w jakich warunkach żyje. Nikt nie 

zaproponował jej jakiejkolwiek pomocy (ma dochody – wtrącił radny A. Kozioł) to, że ma ale 

jak żyje i jaką ma pomoc rodziny to nie będzie oceniał, bo to jest materia, którą nie należy w 

pewnym zakresie przekraczać. Z uwagi na określony kontekst – przywozi się mieszkańca na 

sesję, a nie udziela się pomocy, a mówi się, że jest to chęć niesienia pomocy, to coś nie gra. 

Przewodnicząca Rady pojechała do tej pani do domu, dzisiaj pojechała z konkretną pomocą. 

Szkoda, że starszą osobę się wykorzystuje tak w niecny sposób. Prosi, aby nie poruszać 
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sprawy w takim kontekście. Zadaliśmy sobie trud i ustaliliśmy kto jest właścicielem i 

użytkuje działki. Mamy pewną wątpliwość, kto tak naprawdę ma interes w tym, żeby ta droga 

została zrobiona, a niekoniecznie p. Polak.  

 

Radny A. Kozioł odnośnie oświaty, która jest chwalona – jak burmistrz wytłumaczy kwestie 

migracji z naszej gminy dzieci, dużo dzieci znajduje się poza granicami gminy? Dlaczego nie 

zadbano o powrót tych dzieci? Może nie trzeba byłoby zamykać szkół.  

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że (sądzi, że jest to pytanie dotyczące dzieci, które 

uczęszczały do Szkoły Podstawowej w Godzieszowie) z deklaracji rodziców, które były 

składane wtedy gdy była podejmowana trudna decyzja o likwidacji, argumentem przeciw 

uczęszczaniu do szkoły w Wykrotach była szkoła, która była w złym stanie technicznym (bo 

rzeczywiście była), brak sali gimnastycznej, bo taką posiadali w Godzieszowie. Dzisiaj szkoła 

w Wykrotach została zmodernizowana, sala gimnastyczna będzie w lutym i to jest dobry czas 

i dla mnie, i dla radnego, i dla sołtysa w Wykrotach, sołtysa w Godzieszowie, dla całej rady, 

aby dzieci rodziców kl. I, czy oddziałów przedszkolnych zachęcić i podjąć taką decyzję o 

tym, aby dzieci rozpoczęły naukę w Szkole  Podstawowej w Wykrotach bądź w innej szkole. 

Nie posądza nikogo o przekorę, albo po prostu na zasadzie, że nie bo nie. Prób i rozmów 

podejmowano wiele i wielokrotnie. Jedno o co może apelować, to o solidarną postawę, bo nie 

można tego od gminy żądać, ale też trzeba np. coś od siebie dać. Idąc tym tokiem myślenia – 

posyłacie dzieci do Czerwonej Wody, to proszę pójść do burmistrza Węglińca niech wam 

wybuduje drogę w Godzieszowie.  

Edukacja – społecznie ponosi za to określoną odpowiedzialność. Podejmował decyzje o 

likwidacji szkół, rekomendował je radzie. Zdobył to zaufanie i rada podzieliła jego głos, 

nawet jeżeli miała wątpliwości to podjęła te decyzje.  

Następnie przypomniał o wykonanych inwestycjach w szkołach, budowie sal itp. jakie miały 

miejsce na przełomie trzech kadencji. 

 

Radny M. Kędzia zadał pytanie, czy pensja nauczycieli zależna jest od ilości uczniów? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że nie. Jest cztery stopnie awansu zawodowego – 

nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany i dyplomowany.  

Będzie do tego powracał, bo to jest wspólne ustępstwo – waloryzacja jego wynagrodzenia, 

nieszczęsne 100 zł – jakby wiedział to by nie chciał, bo za dużo go to kosztowało. Wie jedno, 

pomimo że zarabiają relatywnie więcej (burmistrz i skarbnik) od statystycznego mieszkańca i 

wcale tego nie lekceważą tylko doceniają to, ale nauczyciel zarabia od nich więcej. 

Nauczyciel, który jest na etacie 18 godzinnego pensum ma stawkę godzinową, patrząc na jego 

odpowiedzialność, czas wolny od wakacji, ferie, 5 dniowy tydzień pracy.  

 

Przewodniczący Komisji P. Nieratka zadał pytanie odnośnie środków przeznaczonych w 

budżecie dla Ochotniczych Straży Pożarnych – dlaczego tak mało środków przeznaczonych 

na nowych strażaków, czyli na opłacenie kursów? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że jest to ważny temat z uwagi na bezpieczeństwo gminy. 

Środków w budżecie na rok przyszły jest tyle ile w roku bieżącym, ani mniej ani więcej. Było 

owszem więcej, bo było to związane z zakupem samochodu i remontem remizy OSP w 

Gościszowie oraz dotacją dla OSP w Nowogrodźcu. Poprosiliśmy Zarządy OSP (jest to 

racjonalne choćby z punktu widzenia wychowawczego) żeby limitować szkolenia. Strażak, 

który przychodzi na pierwszą zbiórkę niekoniecznie musi być wysłany na szkolenie. 

Szkolenie mogą wykonać strażacy samodzielnie począwszy od Młodzieżowych Drużyn 
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Pożarniczych, strażaków juniorów i seniorów.  

Podjął decyzję, na prośbę Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Bolesławcu i wniosku 

Zarządu OSP Czerna  o włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Brak zgody uniemożliwiłoby wejście do tego sytemu. Podjął taką decyzję z uwagi na  

oczekiwanie wzrostu podwójnie bezpieczeństwa. Ma nadzieję, że nie spowoduje to 

negatywnych reperkusji. Będą dysponowane równolegle dwie jednostki OSP w Nowogrodźcu 

i Czernej, a przestaną być dysponowane inne, które są utrzymywane przez gminę – szkolimy, 

ubezpieczamy, ponosimy koszty związane z utrzymaniem, ubezpieczeniem, konserwacją 

sprzętu. Brak wyjazdów, albo niewielka liczba powoduje naturalną demobilizację. Poza 

oficjalnymi uroczystościami jak święta państwowe, religijne, okolicznościowe – jest to 

funkcja reprezentacyjna, ale wiemy też, że bardzo potrzebna jest pomoc w zakresie 

bezpieczeństwa gminy. 

Z zadań, które chcielibyśmy wykonać, a których nie ma w budżecie to jest oczekiwany przez 

OSP w Nowogrodźcu plac manewrowy. Powodem, że zadanie nie znalazło się to są finanse 

oraz rozpoczęta budowa automyjni przy OSP w Nowogrodźcu, która miała być realizowana 

wcześniej. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2016. 

W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” opinią pozytywną – 3, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 1. 

 

Ad. 4. 

 

Radny K. Sadowski zwrócił się z prośbą o ustalenie z sołtysami ilości odśnieżania. 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że zleci naczelnikowi wydziału. 

 

Innych tematów nie zgłoszono.  

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji P. Nieratka o godz. 

16:00  zamknął posiedzenie.  

 

 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

 

       Jolanta Janeczko                                                                          Piotr Nieratka   

podinspektor ds. obsługi RM                                                     Przewodniczący Komisji  

 

 


