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Protokół nr 11/16 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

odbytego 25 lutego 2016 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Miejskiej Antoniny Szelechowicz. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 16:30 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko; 

2) Sekretarz Gminy i Miasta Dariusz Jancelewicz; 

3) Naczelnik Wydziału Komunalnego Stanisław Żółtański; 

4) Kierownik Zakładu Obsługi Szkół Marta Kołodziejska. 

 

Temat posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Opiniowanie projektów uchwał na XXI sesję. 

3. Informacja przedstawicieli firmy IDS Energetyka na temat realizowanego zadania  

„Budowa linii 400kV ze stacji Mikułowa – do stacji Czarna”. 

4. Sprawy różne i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 1.  Otwarcia posiedzenia i powitania zebranych dokonała Przewodnicząca Rady A. 

Szelechowicz.  

 

Ad. 2. Opiniowanie projektów: 

 

1) w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej publicznej 

szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec, zamieszkałych poza obwodem tych 

szkół oraz ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i określenia 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia; 

 

Kierownik Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska poinformowała, że projekt uchwały jest 

kontynuacją realizacji zapisu ustawowych ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zwanej potocznie ustawą rekrutacyjną, a także 

jest efektem zmiany ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw jak również Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji 

rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. W związku z powyższym na podstawie 

art. 20e ust. 3 i 4 i art. 20zf pkt1 ustawy o systemie oświaty rada gminy jest zobowiązana do 

podjęcia uchwały określającej kryteria przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej publicznej 
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szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum mieszkających poza 

obwodem w sytuacji kiedy dana szkoła czy gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.  

 

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

uczestniczyło 13 radnych) 

 

Następnie omówiła poszczególne zapisy projektu uchwały. 

 

Radny M. Kędzia zadał pytanie, czy rodzeństwo, które było absolwentem danej szkoły też 

będzie brane pod uwagę? 

 

Kierownik Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska odpowiedziała, że głównie skupiono się 

na rodzicach i takie też były sugestie ze strony dyrektorów.  

 

Radny M. Kędzia powiedział, że w pkt 1 jest mowa o rodzeństwie, które kontynuuje. 

 

Kierownik Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska odpowiedziała, że ta kontynuacja głównie 

związana jest z kwestią sprawowania opieki czy w szkole, czy w trakcie przejazdu do szkoły. 

Więc to kryterium uznano za najmocniejsze ze względu na bezpieczeństwo dzieci. 

 

Radny M. Kędzia powiedział, że może być różnica wiekowa np. 10 lat i jedno z rodzeństwa 

wyszło ze szkoły, a następny chciałby kontynuować w tej szkole. 

 

Kierownik Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska odpowiedziała, że może być taka 

sytuacja. Była narada robocza z dyrektorami jednostek, był przesyłany do nich projekt 

uchwały i nie było dyskusji na temat rodzeństwa, które wcześniej ukończyło.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów przyjęcia 

kandydatów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej 

publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec, 

zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz ustalenia liczby punktów dla poszczególnych 

kryteriów i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

2) w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków 

sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 

oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 

budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie miasta Nowogrodziec na 

obszarze układu urbanistycznego starego miasta, wpisanego do rejestru zabytków 

decyzją nr A/896/353 z dnia 25.11.1956 r.; 

 

Naczelnik Wydziału Komunalnego S. Żółtański poinformował, że projekt dotyczy strefy 

starego budownictwa czyli wokół murów obronnych. Uchwała pozwoli zachować dobry 

wizerunek centrum miasta. Będzie przeciwdziałać negatywnym zjawiskom degradacji 

przestrzeni miejskiej. W tym celu Burmistrz powoła stosowną komisję w celu przygotowania 

projektu uchwały zgodnie z przepisami. Dlatego jest zasadne i celowe podjęcie uchwały. 
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W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały w 

sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 

jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na 

terenie miasta Nowogrodziec na obszarze układu urbanistycznego starego miasta, wpisanego 

do rejestru zabytków decyzją nr A/896/353 z dnia 25.11.1956 r. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

3) w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości z bonifikatą; 

 

Naczelnik Wydziału Komunalnego S. Żółtański poinformował, że wpłynął wniosek 

Zgromadzenia Sióstr Św. Marii Magdaleny od Pokuty z Lubania o przekazanie budynku 

dawnego laboratorium wraz z częścią ogrodu przy ul. Cichej w Nowogrodźcu z 

przeznaczeniem na cele kultu religijnego, co umożliwi Zgromadzeniu realizację zadań 

wynikających z powołania do służby na rzecz potrzebujących. W wyniku tego wniosku został 

dokonany podział działki nr 493. Laboratorium zostało przeniesione na ul. Asnyka, a 

pomieszczenia stoją puste. Przekazanie budynku i ogrodu pozwoli na zagospodarowanie i 

właściwe wykorzystywanie tego obiektu. Projekt uchwały dotyczy formy bezprzetargowej z 

bonifikatą 99%. 

 

Radny A. Kozioł zadał pytanie, czy w całości obiekt zostanie oddany? 

 

Sekretarz GiM D. Jancelewicz odpowiedział, że laboratorium zostało oddzielone od szpitala. 

Tylko laboratorium i jego otoczenie, które obecnie nie jest wykorzystywane.  

 

Radny A. Kozioł zadał pytanie, jaka działalność będzie prowadzona? 

 

Sekretarz GiM D. Jancelewicz odpowiedział, że Siostry zamierzają prowadzić swoją 

statutową działalność taką jak przeprowadzają w Lubaniu, czyli zajmują się głównie opieką 

nad dziewczętami, które uciekły z domu, które są z rodzin gdzie jest przemoc i młodymi 

matkami. 

 

Radny R. Jaworski stwierdził, że bardzo duża działka pójdzie prawie za darmo, a hospicjum 

zostanie okrojone dookoła. Nawet na potrzeby remontu nie będzie miejsca na materiały i w 

pewnym miejscu będzie ciężko przejechać po swoim gruncie.  

 

Sekretarz GiM D. Jancelewicz odpowiedział, że negocjacje trwały pół roku i wszystko zostało 

uzgodnione z dyrektorem i geodetami. Również uwzględniono sieci kanalizacyjne. I taki 

podział jest najbardziej optymalny ze względu na to, żeby Siostry miały też kawałek swojego 

terenu.  

 

Radny R. Jaworski powiedział, że oddajemy za 1%, a siostrzyczki w każdej chwili mogą to 

sprzedać jak będą miały to na własność.  

 

Sekretarz GiM D. Jancelewicz odpowiedział, że jest to oddawane na określony cel.  

 

Radny A. Kozioł zadał pytanie, czy można zabezpieczyć się, aby nie mogły sprzedać? 
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Sekretarz GiM D. Jancelewicz odpowiedział, że Rada wyraża zgodę na sprzedaż 

bezprzetargową z bonifikatą, a jeżeli chodzi o umowę notarialną to jest to w gestii 

Burmistrza, który zagwarantuje odpowiednie zapisy.  

 

Radny M. Kruszelnicki zadał pytanie, czy można sprzedać w formie przetargowej i za 

większe pieniądze.  

 

Sekretarz GiM D. Jancelewicz odpowiedział, że jest to kwestia społeczno-historyczna. Trzeba 

patrzeć na historię, że Siostry Magdalenki w Nowogrodźcu były i to jest ich jakby matecznik. 

Miały również wielki klasztor. Jest to też dobre dla miasta i gminy żeby sprowadzić z 

powrotem Siostry. Również usytuowanie tego budynku względem hospicjum, gdzie one w 

swoim statucie mają opiekę nad chorymi. Budynek będzie musiał być odbudowywany pod 

okiem konserwatora zabytków. W tym momencie kiedy budynek stoi i niszczeje nie wiadomo 

co z nim zrobić, bo jest też konstrukcyjnie trudny. Jest to wartość dodana dla gminy, że 

jednak będzie nowa placówka, będą jakieś miejsca pracy i będzie to zagospodarowane.  

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie, czy wartość nieruchomości została ustalona? 

 

Sekretarz GiM D. Jancelewicz odpowiedział, że nie została ustalona. Może to być kilkaset 

tysięcy ok. 200, w zależności jak rzeczoznawca wyceni wartość budynku.  

 

Radny A. Kosior zwrócił uwagę na ważną rzecz – nie można mówić, że jest to 

odsprzedawanie, tylko jest to oddanie prawowitemu właścicielowi nieruchomości, która 

kiedyś do niego należała i niestety zostało przez państwo zabrane. Bardzo ważną rzeczą jest, 

że Siostry wrócą i będą w naszej miejscowości żyć. Odkupują to co należało do nich. Mamy 

pewność, że na tym obiekcie będzie się cokolwiek działo.  

 

Radny R. Jaworski powiedział, że nie są przeciwko. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości 

z bonifikatą. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 9, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 4. 

 

4) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Nowogrodźca; 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Sekretarz GiM D. Jancelewicz. 

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie, czy każdy z pracowników urzędu i pracowników 

jednostek organizacyjnych otrzyma waloryzację w wysokości 3,5% wynagrodzenia? 

 

Sekretarz GiM D. Jancelewicz odpowiedział, że obecnie zaczynają pracować nad tym. Jaki 

będzie końcowy efekt to w tej chwili nie jest w stanie powiedzieć.  

 

Skarbnik I. Johna-Rudko powiedziała, że nie dotyczy to nauczycieli. Przede wszystkim 

pozostali pracownicy obsługi i ZOSz jak najbardziej. Są tam dodatkowe regulacje dotyczące 

minimalnego wynagrodzenia, co powoduje, że są większe kwoty niż 3,5%. Czyli średnio 

3,5% podwyżki dla każdego pracownika.  
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Radny A. Kosior zgłosił wniosek o wyróżnienie osiągnięcia Burmistrza dotyczącego zwrotu 

należnego podatku od nieruchomości ze strefy poprzez podwyższenie dodatku specjalnego do 

poziomu maksymalnego czyli 40%. Jest to szczególne osiągnięcie nie tylko dla Burmistrza, 

ale dla wszystkich mieszkańców gminy, którzy będą mieli korzyści z tego tytułu.  

 

Radna K. Kiecenka zaproponowała, aby obniżać przy jakiejkolwiek przegranej sprawie. 

 

Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz poddała pod głosowanie wniosek radnego A. Kosiora 

o podwyższenie dodatku specjalnego o 5%. 

W wyniku glosowania wniosek został przyjęty. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” wnioskiem – 7, „przeciw” – 4, „wstrzymujących 

się” – 2. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi 

Nowogrodźca. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 7, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 6. 

 

5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2016 

rok; 

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

 

Projekty uchwał omówiła Skarbnik I. Johna-Rudko  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska zadała pytanie odnośnie zwiększenia planu wydatków na 

remont Świetlicy Wiejskiej w Milikowie w kwocie 25 tys. zł – jak istotny jest ten remont i 

dlaczego? Ponieważ sołectwo opiekuje się świetlicą. Przynosi na pewno przychody, które nie 

wpływają do budżetu gminy 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej odpowiedziała, że wszystkie koszty związane z utrzymaniem 

świetlicy ponosi sołectwo. Kuchnią zajmowało się koło gospodyń wiejskich i teraz z tego 

zrezygnowali. Kuchnia wymaga remontu. Nie ma od tego czasu zysku, bo jak przyjdą 

zainteresowani wynajmem i zobaczą kuchnię to rezygnują. Świetlica została wyremontowana 

przy minimalnej pomocy gminy. Koło gospodyń wiejskich nadal co wtorek ma próby, a 

sołectwo z tego tytułu nie ma żadnych dochodów, ponosi opłaty za energię i kanalizację. 

Komisja Rewizyjna może pojechać i zobaczyć. 

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska stwierdziła, że wszędzie są podobne sytuacje i wszędzie 

dochody są oddawane do gminy i wtedy gmina ponosi koszty związane z remontem. Ponadto 

ma pytanie – została zrobiona fajna robota przez radę, czy przez burmistrza, gminę, na pewno 

jest to na plus – pozyskano pieniądze w ramach podatku. Jakieś uzgodnienia zostały 

dokonane, do końca nie wiemy dlaczego i jak – dlaczego nie ma w projekcie uchwały 

paragrafu, który mówi o remoncie drogi do strefy. W BDN pracuje ogromny sztab ludzi, 

którzy jeżdżą po drodze w strasznym stanie. Uważa, że dzięki tym ludziom ta strefa istnieje. 

Jest tym zażenowana, że nie ma wzmianki o tym, że coś się strefie należy, a idąc dalej tym 

ludziom, którzy tam pracują.   

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 
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Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 9, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 4. 

 

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

Miasta Nowogrodziec na 2016 rok. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 9, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 4. 

 

Ad. 4. Sprawy różne: 

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie, czy został już dokonany podział środków na drużyny 

piłkarskie i stowarzyszenia, bo o tej porze roku były wywieszone informacje?  

Sekretarz GiM D. Jancelewicz odpowiedział, że komisja pracuje i jest na końcowym etapie, 

także myślę, że w przyszłym tygodniu będzie decyzja. 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska zadała pytanie, kto jest w komisji? 

Sekretarz GiM D. Jancelewicz odpowiedział, że w komisji jest on, Naczelnik Wydziału 

Spraw Społecznych E. Pańków i Danuta Krasiej samodzielne stanowisko ds. kontroli 

wewnętrznych. 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie – czyli prezesi nie zostali o tym poinformowani? 

Sekretarz GiM D. Jancelewicz odpowiedział, że nie. Tylko ci, których oferta ewentualnie 

byłaby odrzucona ze względów formalnych bądź merytorycznych. 

 

Radny Piotr Nieratka zgłosił wnioski: 

1) o budowę chodnika przy ul. Słowackiego i Zielonej w Nowogrodźcu – treść wniosku 

w załączeniu; 

2) o budowę ulic dojazdowych do posesji przy ul. Słowackiego – treść wniosku w 

załączeniu 

oraz zadał pytania: 

3) kiedy zostanie uprzątnięty plac parkingowy, na którym znajduje się gruz z zawalonego 

muru przy ul Strzeleckiej? 

Sekretarz GiM D. Jancelewicz odpowiedział, że sprawa jest skomplikowana ze względu na 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Zabytków. Pod groźbą prokuratorską nie pozwala tego 

ruszyć. Występowali do Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Ministerstwa Kultury o 

dofinansowanie odbudowy tego muru.  

4) kiedy będzie budowana kanalizacja przy ul. B. Chrobrego – posesje 14, 15, 16, 17a 

itd.  

 

Radna B. Wójtowicz zadała pytanie, co było tematem piątkowej Rady Społecznej? 

Sekretarz GiM D. Jancelewicz odpowiedział, że nic nie wie na ten temat. 

 

Ad. 3. Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz powitała przybyłych na posiedzenie 

przedstawicieli konsorcjum IDS Energetyka oraz ENPROM HVL i poprosiła o zabranie głosu 

Dyrektora Projektu Krzysztofa Miłosza, który przedstawił osoby z nim przybyłe.  

Następnie przedstawiciele dokonali prezentacji multimedialnej nt. inwestycji „Budowa linii 

400kV ze stacji Mikułowa – do stacji Czarna”, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu. 
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W dalszej części radni zadawali pytania dotyczące inwestycji: 

 podpisywanie umów z właścicielami działek, wartość działek, 

 uzgadnianie z właścicielami działek – spotkania; 

 odszkodowanie za zniszczenia dróg gminnych, 

 uwarunkowania środowiskowe, 

 odszkodowanie za lokalizację linii, wynagrodzenie za służebność, 

 demontowanie starych i budowanie nowych fundamentów. 

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz o godz. 

16:30 zamknęła posiedzenie.  

 

 

       Protokołowała:                                                                                    Przewodniczyła: 

 

                                                                                                              Przewodnicząca Rady  

     Jolanta Janeczko                                                                                 

                                                                                                             Antonina Szelechowicz 

        podinspektor  

ds. obsługi Rady Miejskiej 

 

 

 

 


