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Protokół nr 7/15 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

w dniu 7 grudnia 2015 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Kazimierza Czerniaka. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:00 

Godz. zakończenia – 17:00 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1) Kazimierz Czerniak – Przewodniczący Komisji 

2) Barbara Sikora – Z-ca Przewodniczącego Komisji 

3) Ryszard Jaworski – Członek 

4) Aneta Bochenek – Członek 

5) Stanisław Łaniocha – Członek  

6) Arkadiusz Kosior – Członek 

7) Mirosław Kruszelnicki – Członek (spóźniony) 

8) Barbara Wójtowicz – Członek (spóźniona) 

Nieobecni radni: Józef Pełka, Mirosław Kędzia 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko; 

3) Prezes Spółki Hydro-Tech Jacek Ruchała.  

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Analiza prowadzonych inwestycji oraz informacja stanu finansowego spółki gminnej 

Hydro-Tech. 

4. Praca nad budżetem na rok 2016. 

5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok. 

6. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

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

K. Czerniak. 

Do porządku nie wniesiono uwag. 

 

Ad. 2. Protokół nr 6/15 z dnia 24 września 2015 r. przyjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział brało 6 osób, „za” przyjęciem – 6, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” 

– 0. 

 

Ad. 3. Informację przedstawił Prezes Spółki Hydro-Tech J. Ruchała. 

 

Inwestycja „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec etap Ia” – 

wszystkie roboty zgodnie z harmonogramem zostały zakończone. Kończy się perspektywa 
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finansowa i wydatki, które mogą być jeszcze kwalifikowane czy refundowane muszą być 

zafakturowane do końca 2015 roku. Natomiast przyłącza nie są wydatkami kwalifikowanymi 

więc mogą dłużej przebiegać, ale też w zasadzie są zakończone. Czynione są prace 

porządkowe w miejscowości Gierałtów, tam gdzie były uwagi mieszkańców. Nie ma żadnych 

zagrożeń, wręcz przeciwnie zakończono to z drobnymi oszczędnościami. 

Inwestycję rozpoczęto realizować w 2009 roku. Pierwsza umowa, która była zawarta na 

dofinansowanie, zakres inwestycji obejmował budowę oczyszczalni ścieków i budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Nowogrodziec.  

 

(na posiedzenie przybył spóźniony radny M. Kruszelnicki i od tego momentu w posiedzeniu 

uczestniczyło 7 osób) 

 

Dzięki temu, że sprawnie udało się to wykonać, jednocześnie ze sporymi oszczędnościami, 

aneksowano ten projekt o kolejne zakresy. Dzięki temu, że były oszczędności i wykonanie 

terminowe, ale też byli do tego przygotowani posiadając gotowe projekty i zezwolenia 

budowlane, aby móc szybko aplikować. Tym kolejnym pierwszym rozszerzeniem była 

budowa kanalizacji: 

 Parzyce ponad 8 km wartość 7,2 mln zł netto, 

 Milików ponad 8 km wartość 7,5 mln zł netto, 

 Nowogrodziec ul. Morelowa, Wiśniowa 4 km wartość 1,5 mln zł netto, 

 Zebrzydowa ponad 8,5 km wartość 5 mln zł netto, 

 Gościszów ponad 2 km. 

Przy każdym rozszerzeniu jeszcze realizowano pewne zakresy w samym Nowogrodźcu – 

osiedle przy ul. Moniuszki, ulica Leśna, Lipowa, okolice ulic Bukowej i Sosnowej. Te 

wszystkie roboty zostały wykonane w terminie, czyli końcem ubiegłego roku. Wykonane 

zostały również przyłącza na terenie tych miejscowości. Dzięki temu jest już obraz jeżeli 

chodzi o sprzedaż usług i oczyszczania ścieków. Kolejne etapy kanalizacji to: 

 Gościszów ponad 7 km wartość 5,6 mln zł netto,   

 Gierałtów ponad 11,5 km wartość 8,9 mln zł netto. 

To były główne zadania budowy sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo wykonano budowę sieci 

wodociągowej – obszar Nowogrodźca ul. Chrobrego. Ponadto wykonano spinkę, czyli 

połączenie sieci wodociągowej (sieć, która bazuje na ujęciu Gierałtów – Godzieszów) i ta 

woda w tej chwili jest podawana również na miasto od strony zachodniej. Zwiększa to 

komfort pracy w mieście, bo ujęcie, które jest w Nowogrodźcu – studnie przy ul. Chrobrego 

przy samej Kwisie są to słabe ujęcia. Wybudowano nową studnię na terenie SUWu przy ul. 

Mickiewicza. Wcześniej wykonano spięcie sieci wodociągowej od strony Parzyc, czyli ujęcie 

w Parzycach, też na teren miasta i dalej, bo woda podawana jest w kierunku Milikowa. Przy 

upałach tegorocznych, co przekładało się na większe zużycie wody i poziom wód 

gruntowych, to nie odnotowali problemów, co wcześniej się zdarzało zwłaszcza na terenie 

miasta.  

Ponadto zakupiono samochód WUKO z udziałem środków unijnych.  

Wykonano rozbudowę na oczyszczalni o nowy punkt zlewny wraz ze zbiornikiem 

wyrównawczym. Polega to na tym, że ścieki dowożone beczkami asenizacyjnymi są zlewane 

na punkcie zlewnym. Nowy punkt zlewny jest wyposażony w sito, więc następuje 

oczyszczanie mechaniczne tych ścieków, które są cały czas bardzo złej jakości. Ścieki 

podawane są do zbiornika, w którym są poddawane napowietrzaniu, mieszaniu, jakby 

poprawiane od strony jakości i w sposób automatyczny według zaprogramowanej 

charakterystyki podawane są na oczyszczalnię do obiegu technologicznego w godzinach 

nocnych, wtedy gdy gmina śpi i tych ścieków w sieciach jest stanowczo mniej, mniejsze 

zużycie, mniejsza aktywność. Koszt budowy zbiornika wyrównawczego to ponad 0,5 mln zł 
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netto.  

Budowa systemu monitorowania w sieci wodociągowej – na terenie gminy są wybudowane w 

określonych miejscach studnie pomiarowe i automatyczne reduktory. Istnieje możliwość 

zdalnego monitorowania i analizowania co się dzieje na sieci wodociągowej. Ponadto jest 

system ostrzegania, czy generowania alarmu w momencie kiedy jest awaria. System 

automatycznie to wysyła poprzez smsy jak również jest na oczyszczalni podgląd i 

wizualizacja. Dodatkowo istnieje możliwość analizy zużycia wody, co służy dalszym 

oszczędnościom wody. Poziom strat był dosyć duży i poprzez rożne działania udało się go 

zmniejszyć. W tej chwili jest na poziomie 25-26% strat, ale ten monitoring pozwoli na 

szybszą reakcję i odciąć dany obszar. Koszt budowy systemu wyniósł  380 tys. zł netto.  

Inwestycji towarzyszyły również wydatki związane z promocją, którą musieli ponosić, z 

nadzorem i wszystkim tym co jest wymagane ze strony instytucji, która dysponuje środkami 

unijnymi.  

Wartość wszystkich prac od 2009 roku do dnia dzisiejszego wynosi 73.138 mln zł netto, z 

czego dotacja 45.280 mln zł i środki własne czyli pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska 25.160 mln zł, własne środki czyli spółki 2.700 mln zł. 

Oprócz tego wykonywano zadania, które były finansowane ze środków unijnych, ale z 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. kolektor tłoczny łączący strefę z siecią miejską, 

ale również korzystano z tych środków przy rozbudowie kanalizacji. 

Realizowano wiele innych zadań wodno-kanalizacyjnych ze środków własnych, wspólnie z 

burmistrzem chociażby na terenie Zebrzydowej wykonano duże fragmenty sieci 

wodociągowej, które nie były w tym zadaniu, ale z racji stanu sieci zdecydowano się na 

wymianę.  

Przypomniał, że ich zadaniem nie jest budowa dróg, ale starają się przy tej okazji dużo zrobić 

w tym zakresie i udaje się to, bo są bardzo pilnowani. Były gminy, które przy tej okazji 

chciały budowę drogi schować w budowę kanalizacji. Są z tego bardzo ściśle rozliczani, 

sprawozdawczość jest bardzo szczegółowa opierając się na projekcie i zezwoleniu. To nie jest 

tak, że mogą te drogi do woli remontować, czy też odbudowywać, ale uważa, że w tym 

zakresie zrobili bardzo dużo. Jest to na pewno widoczne, chociaż są miejscowości gdzie ten 

problem różnie wygląda w zależności od stanu tej drogi. Były rożne życzenia ze strony 

mieszkańców, radnych co do zakresu tych prac, czy też jakości. Starali się na bieżąco 

reagować i w ramach możliwości zaspakajać te potrzeby. Nie zawsze to było tak jak wszyscy 

by chcieli.  

Koniec zadania inwestycyjnego jest wtedy kiedy inwestycja - środki są już przeniesione na 

środki trwałe i są wycenione, naliczona jest amortyzacja itd. Spółka jest w tym momencie 

kiedy to się będzie działo. Ostatnie faktury spływają, następuje przeliczanie wydatków, 

kosztów pośrednich i dopiero w styczniu będzie ewidencja środków trwałych, które przeniosą 

się na środki trwałe w użytkowaniu i również co jest istotne to koszt finansowy – 

wspomaganie się pożyczką.  

Bieżąca sytuacja spółki na koniec III kw. 2015 r. – przychody ze sprzedaży na poziomie 

ponad 4.800 mln zł (w roku ubiegłym 3.800 mln zł). Przyrost wynika ze wzrostu sprzedaży 

usług, w tym głównie ścieków, ale również kwestia przyłączy. Prawie wszystkie 

nieruchomości są podłączone. Przyłącza są realizowane na szczególnych zasadach – to 

mieszkańcy, właściciele nieruchomości są inwestorami i zamawiającymi, a wykonawcą jest 

pośrednio spółka, która zleca tą usługę na oddzielnym kontrakcie. Starali się, aby wartość tej 

usługi była w miarę przystępna. Zadania wykonywane były w trzech krokach. Każdy krok 

wiązał się z rozpisaniem zamówienia publicznego i wyłonieniem wykonawcy (wykonawcą 

głównie był Meliobud). W przetargu jest ustalona cena usługi i jeżeli chodzi o budowę 

przyłączy to pierwszy etap kiedy budowana była kanalizacja w Nowogrodźcu ustalona została 

cena ryczałtowa za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego, więc 
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skalkulowano i uzgodniono, aby ta cena była korzystna dla mieszkańców jak i dla spółki. 

Przy kolejnych etapach ta cena nie była już tak korzystna jak przy pierwszym, ale nie chcieli 

różnicować mieszkańców, którzy byli podłączani w 2010 r. i tymi, którzy zostali niedawno 

podłączeni więc ustalili, że cena będzie ta sama, ale wiąże się to z tym, że spółka musi 

dołożyć do tego co ma odbicie w wynikach spółki. Wynik byłby lepszy gdyby nie ten fakt, że  

trzeba było dołożyć różnicę między wyceną, która została ustalona w drodze przetargu a 

oceną historyczną. Wartość usługi budowy przyłączy to jest jakby sprzedaż usługi, stąd ma to 

obraz w sprzedaży za trzy kwartały i stąd ta sprzedaż jest około miliona większa niż rok temu, 

ale w dużej części czyli 700 tys. zł to budowa przyłączy w Parzycach, Zebrzydowej, 

Milikowie i Gościszowie. Gierałtów i druga część Gościszowa nie jest jeszcze zafakturowana, 

czyli nie jest ujęta w podanych wartościach. Dodatkowo wzrost sprzedaży usług ścieków, ale 

głównie to są przyłącza. Zysk całkowity po trzech kwartałach wynosi 88.700 zł. W ubiegłym 

roku był na poziomie 200 tys. zł. Na koniec roku wynik zostanie ustabilizowany i będzie 

można go podawać. Starają się, aby zysk był dodatni. Pozostałe koszty na stałym poziomie, 

poza kosztami eksploatacyjnymi wynikającymi z tego, że spółka ma więcej majątku, więcej 

eksploatacji sieci, przepompowni.  

Środki trwałe – aktywa trwałe to prawie 90 mln zł (w ubiegły roku ok. 65 mln zł). Kapitał 

własny spółki 27 mln zł, reszta to są zobowiązania w postaci pożyczki i dotacji. Duża 

dźwignia finansowa – dzięki środkom własnym udało się stworzyć duży majątek i ze środków 

obcych.  

 

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

posiedzeniu uczestniczyło 8 osób) 

 

Ilość przerobionych ścieków (wpływające siecią i dowożone samochodami): na dzień 30 

września 2014 r. 145 tys. m
3
, na dzień 30 września 2015 prawie 200 tys. m

3
, czyli ponad 35% 

przyrostu. Na przyszły okres planowane jest 210 tys. m
3
, bo dojdzie Gierałtów i część 

Gościszowa. Dowóz samochodami: poziom troszeczkę się zmniejszył – w 2014 r. prawie 19 

tys. m
3
, a teraz 17,5 tys. m

3
, ale to dalej jest poziom do pracy.  

Łączna sprzedaż wody to jest 400 tys. m
3
 (przemysł), dla ludności 310 tys. m

3
.  

 

W trakcie dyskusji radni poruszyli następujące tematy: 

 

Radny M. Kruszelnicki poprosił o kilka słów na temat kanalizacji odprowadzającej wody 

deszczowe, bo wiadomo jakie są problemy z tą kanalizacją. 

 

Prezes J. Ruchała odpowiedział, że spółka tą kanalizację ma tylko częściowo u siebie w 

eksploatacji. Część tej kanalizacji budowała przy okazji inwestycji rozwiązania gospodarki 

wodno-ściekowej chociażby ulica Sienkiewicza, Bolesławiecka, Morelowa, Wiśniowa, 

Zielona i okolice. Pozostała część Nowogrodźca – z tym jest różnie i nie on jest kompetentny, 

bardziej burmistrz i nie tylko bo również zarząd dróg, bo są sieci kanalizacji, które przynależą 

do drogi, często powiatowej. Jeżeli ta kanalizacja służy tylko i wyłącznie do odprowadzania 

wody opadowej, która gromadzi się na drodze jest to urządzenie wbudowane w drogę i należy 

do właściciela drogi. Problem istnieje i starają się pochylać nad tym problemem przy każdej 

inwestycji drogowej. Część tej kanalizacji budują, regulują i starają się to porządkować.  

 

Radna B. Sikora zadała pytanie, czy coś więcej wiadomo na temat planów budowy? 

 

Prezes J. Ruchała odpowiedział, że nowa perspektywa się rozpoczęła i pojawiły się już środki 

na kolejne zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Jest już ogłoszony konkurs, są 
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ustalone zasady, które są trochę inne niż były – trzeba wiele różnych warunków spełnić żeby 

móc skorzystać z tych środków. Jednym z warunków jest zagęszczenie. Konkurs został 

ogłoszony i spółka chce do niego przystąpić i przygotowuje się do tego. Są przygotowani z 

projektami. Żeby móc uzyskać odpowiednią ilość punktów, czyli zakwalifikować się do 

skorzystania z tych środków trzeba spełnić różne parametry i jednym z nich jest gotowość, a 

gotowość głównie polega na posiadaniu projektów, na które są zezwolenia budowlane, a które 

też kosztują. Spółka posiada gotowe projekty na rozbudowę kanalizacji w Zebrzydowej 

(Zebrzydowa południowa), w oczekiwaniu na uzyskanie pewnych uzgodnień Nowa Wieś – tu 

są problemy, bo biurokracja mocno narosła i żeby uzgodnić projekty przy drogach 

wojewódzkich należało wystąpić o odstępstwo do ministerstwa aby móc umieścić kanalizację 

w drodze wojewódzkiej. Kolejne projekty jakie spółka posiada to Czerna, Godzieszów i 

pozostała część Gierałtowa i Gościszowa. Pozostały Wykroty i Zagajnik, ale na tym etapie 

jeszcze nie mają. Ma nadzieję, że uda się spółce zakwalifikować w pierwszym podejściu i 

będą mogli jeszcze aneksować o kolejne środki, aby teren gminy pokryć w 100% sieciami 

kanalizacyjnymi i zrobić jak najwięcej, aby wypełnić wymóg pokrycia aglomeracji.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie odnośnie ogólnopolskiego projektu, który 

zakładał wykonanie całej kanalizacji do 2015 roku, czy wiadomo o ile lat został taki wymóg 

prolongowany?  

 

Prezes J. Ruchała odpowiedział, że formalnie nie zostało to zmienione ale widzimy, że jest 

nowa perspektywa, która ma 4,5 miliarda zł na porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. 

Słyszał, że UE nie chce się zgodzić na przesunięcie więc może tak być, że UE będzie chciała 

nakładać jakieś kary.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie odnośnie bilansowania się wody ze 

ściekami ze strefy – czy ten bilans wychodzi na zero, czy ścieki są w tej samej ilości co 

kupowana woda? 

 

Prezes J. Ruchała odpowiedział, że nie jest i nie była, aczkolwiek w tej chwili różnica jest 

zdecydowanie mniejsza. Na strefie w chwili obecnej są trzy przedsiębiorstwa, które mierzą 

ścieki, czyli tam gdzie jest przedsiębiorstwo, które zużywa wodę do celów technologicznych, 

których ta woda zużywana jest bezpowrotnie, czyli nie wraca do kanalizacji to te 

przedsiębiorstwa są zainteresowane, aby nie płacić tyle ile zużywają wody, bo 

przedsiębiorstwa płacą drożej niż mieszkańcy. Tym bardziej mają bodźce ekonomiczne żeby 

liczyć to i oszczędzać.   

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak wypowiedział się odnośnie prowadzonych inwestycji – 

w przyszłości bardziej zwracać uwagę na podpisywanie umów z wykonawcą głównym 

patrząc na podwykonawcę, bo oni stwarzają problemy, a spółka ma wpływ z kim główny 

wykonawca będzie miał podpisaną umowę.  

 

Prezes J. Ruchała odpowiedział, że z firmą z Lubina mieli do czynienia już wcześniej bo była 

generalnym wykonawcą jednego z projektów i mają swoje wnioski i przemyślenia.   

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak stwierdził, że postęp Spółki Hydro-Tech jest bardzo 

duży. Z wyliczeń wynika, że 73 mln zł inwestycji w ciągu 6 lat – to jest bardzo dobry wynik. 

Następnie życzył powodzenia w dalszej pracy. 

  

Prezes J. Ruchała podziękował Przewodniczącemu za uznanie.  
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Radny S. Łaniocha zadał pytanie, jaki jest kapitał zakładowy spółki? 

 

Prezes J. Ruchała odpowiedział, że około 27 mln zł. 

 

Ad. 4. Skarbnik Gminy I. Johna-Rudko omówiła projekt Wieloletniej prognozy Finansowej 

oraz projekt budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2016 rok. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji K. Czerniak przedstawił opinię Komisji Oświaty i Spraw 

Społecznych dotyczącą projektu budżetu: 

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2015 

r. zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 

2016 rok wraz z następującym wnioskiem: dział 600 rozdział 60016 par. 6050 „Przebudowa 

drogi gminnej – dz. nr 461 w Gościszowie” – pomniejszyć wartość zadania o 40.000,00 zł i 

wykonać drogę szutrową, a pozostałą kwotę przeznaczyć na zakup szatni sportowej 

kontenerowej. 

 

Ponadto poddał pod głosowanie wniosek Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. 

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji K. Czerniak przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej: 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2015 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

budżetu na rok 2016. 

 

Ponadto Przewodniczący Komisji K. Czerniak zwrócił się  z zapytaniem do Burmistrza – czy 

przegłosowany wniosek będzie sprawiał jakieś problemy w realizacji zadania? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że w kompetencji komisji budżetowej jest dokonać oceny 

złożonych wniosków, a on dokona formalnej oceny i podejmie decyzję – czy przychyli się i 

wprowadzi autopoprawkę do projektu budżetu, czy poda ten wniosek na sesji budżetowej pod 

ocenę i głosowanie. W uzupełnieniu, na tym odcinku nie będzie budowana kanalizacja 

sanitarna. Ta droga obecnie jest drogą szutrową o podbudowie tłuczniowej i prowadzi do 

gospodarstwa rolnego. Jest to także droga dojazdowa do pól i do obszarów leśnych będących 

w administrowaniu Nadleśnictwa Lwówek Śl., ale też niestety, ale niestety z uwagi że jest to 

ruina pałacu, drugiego pałacu może mniej znanego w Gościszowie, ale odwiedzana przez 

turystów z zagranicy, a wnioskowana przez sołtysa i radę sołecką w takim uzasadnieniu. W 

związku z tym na etapie przygotowywania projektu budżetu ten wniosek został 

uwzględniony. W zasadzie wszystkie drogi, które są w projekcie, przedłożone zostały do 

odpowiednich instytucji, które umożliwiają uzyskanie dopłat do realizacji inwestycji. Akurat 

ta droga i pozostałe, ale nie wszystkie aplikujemy o środki z Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych. Droga w Nowogrodźcu ul. Jodłowa – wniosek został złożony, uzyskał pozytywną 

ocenę, jest na wstępnej liście rankingowej z przeznaczeniem do dofinansowania. Jednak tak 

jak w roku bieżącym przez analogię przy realizacji zadania przebudowa ulicy Asnyka i ulicy 

Lipowej starano się o środki oczekując na tzw. oszczędności przetargowe. Składano 

odwołanie. Prawdopodobnie w przyszłym roku też tak będzie. Ponieważ wniosków jest dużo, 

beneficjentów oczekujących na środki także jest znaczna ilość. Nie dla wszystkich tych 

środków wystarczy, ale jest nadzieja, że te środki ostatecznie gmina otrzyma. Drogi, które są 

w projekcie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – po ocenie i kwalifikacji przez 

pracownika Urzędu Marszałkowskiego, ale to ma charakter nieformalny w związku z tym nie 
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nadaje się przedstawić w formie wiążącej, które drogi i w jakiej wysokości –  to pomniejszy 

udział ewentualnie środków własnych. W ślad za tym przypuszczalnie w przyszłym roku 

jeżeli Rada przyjmie budżet w tej postaci, o której się rozmawia, będziemy na miarę 

możliwości środków finansowych proponować zmiany i przedkładać Radzie do akceptacji. 

Ten wniosek z uwagi na prace, które już wcześniej rozpoczęto przy boisku dla Klubu 

Sportowego Orzeł Gościszów zakup szatni kontenerowych z uwagi na wymogi licencyjne, 

które stawia przed klubem, stowarzyszeniem, a po części gminą jest uzasadniony i będzie brał 

to pod uwagę.  

W uzgodnieniu z Przewodniczącą Rady planując sesję budżetową na dzień 21 grudnia br. 

niemniej jednak z uwagi na czas oczekiwania na opinie z Regionalnej Izby Obrachunkowej 

należy zaplanować sesję po świętach a przed nowym rokiem. Jeżeli Przewodnicząca Rady 

wyrazi zgodę to sesja odbędzie si w dniu 29 grudnia 2015 r. 

 

(za zgodą Przewodniczącego Komisji radny A. kosior opuścił posiedzenie i od tego momentu 

w posiedzeniu uczestniczyło 7 radnych) 

  

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie odnośnie finansowania Gminnego 

Centrum Kultury i Sportu – w projekcie nie ma uwzględnionego finansowania imprez takich 

jak Dni Chleba, Pecenica czy Dni Nowogrodźca – od czego, czy od kogo to zależy jakie 

imprezy będą uwzględnione? Czy to będzie przedstawione jeszcze w ramach budżetu, czy to 

będzie uzgadniane po zatwierdzeniu budżetu? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że to wynika z przepisów prawa. Jednostce, dla której 

gmina jest organem założycielskim udzielana jest dotacja podmiotowa. Jest podział na 

dotację, która finansuje działalność biblioteki i domu kultury oraz określoną jej wysokość. 

Środki, które zostały zaplanowane w pełni, choć oczekiwania są większe, bo to nie tylko 

wydatki związane z działalnością statutową tą o którą przewodniczący pyta i rodzajową na co 

i w jakiej wysokości przeznaczamy środki np. imprezy, wydarzenia kulturalne, święta, które 

mają charakter nazwany jak jarmark garncarski, dożynki gminne, piecenica, święto kresowe, 

święto chleba, zespoły ludowe, orkiestra dęta, która działa od roku bieżącego – wysokość  

środków w latach poprzednich w budżetach opisywaliśmy w części opisowej, a nie w części  

tabelarycznej i to było pewne wskazanie dla dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu. 

Zgodnie ze statutem dyrektor po uchwaleniu budżetu i po uzyskaniu potwierdzania przez 

burmistrza planu finansowego jednostki, w oparciu o budżet ma obowiązek przedłożyć plan 

działalności na rok budżetowy, czy na rok kalendarzowy 2016. Dyrektor kierując się 

ostateczną kwotą planuje wydatki osobowe, rzeczowe z utrzymaniem majątku i 

zarządzaniem, kosztami ewentualnie związanymi z remontem, ubezpieczeniem, naprawami, 

eksploatacją oraz środki na działalność statutową. Utrzymanie zespołów ludowych, chóru, 

orkiestry, sekcji orlików – dyrektor uwzględniła w planie finansowym i o te środki zabiegała. 

Wielokrotnie prosił o dyskusję, czy pracę w ramach komisji na temat jaki kształt mają mieć 

imprezy gminne przyszłym roku i w jaki sposób je finansować, ewentualnie w jakich 

proporcjach z budżetu gminy, jaki ma być charakter dla lokalnych przedsiębiorców jeżeli 

chodzi o dostęp. Z przykrością stwierdza, że nie ma informacji, której by oczekiwał, a byłaby 

pomocna dla dobrej współpracy w przyszłym roku, żeby nie budziło nieporozumień, czy 

kontrowersji. Na pewno nie są to imprezy na których się zarabia, są to raczej imprezy 

deficytowe. 

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak poinformował, że w przyszłym roku na początku I 

kwartału wraz z komisją budżetową porozmawiają na temat finansowania Gminnego Centrum 

Kultury i Sportu, na jakie imprezy i w jakiej części. 
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Burmistrz R. Relich podziękował za złożoną deklarację i stwierdził, że styczeń jest bardzo 

dobrym miesiącem z uwagi na to, że część decyzji podejmuje się na przełomie roku 

dotyczących kalendarza imprez, programu, przygotowania przetargów, które muszą mieć 

charakter zamówień publicznych. Jeżeli Rada będzie miała inne zdanie i inny pomysł – 

chętnie to w praktyce zastosują.  Dodał, że jest już wstępnie zaprojektowany plan festiwalu 

Schnabla na przyszły rok, bo tego rodzaju decyzje podejmuje się wcześniej z uwagi na 

kalendarz i udział artystów, którzy uczestniczą w wielu przedsięwzięciach kulturalnych.  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska poprosiła o podanie konkretnego celu odnośnie pozycji w 

budżecie „remont Wiejskiego Domu Kultury w Czernej 45 tys. zł”.  

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że remont zakłada remont instalacji wodnej, 

kanalizacyjnej i elektrycznej oraz centralnego ogrzewania. Prawdopodobnie są to środki 

niewystarczające i będą wymagały zwiększenia, ale w toku rozpoczętych prace które zostaną 

oszacowane w sposób docelowy. Patrząc na aktywność mieszkańców można liczyć na bardzo 

dobrą współpracę.  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska zadała pytanie odnośnie budynku w Zagajniku 

administrowanego przez Gminnego Centrum Kultury i Sportu – czy jest nadzieja, aby był 

przywrócony do stanu użyteczności? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że obiekt w Zagajniku jest wyłączony w części. W tym 

roku zostały wydatkowane środki. Wstępne i pierwsze oczekiwania sołtysa i zespołu Zagajnik 

zostały spełnione. Lokal na parterze znacznie poprawił swój standard. W przyszłym roku póki 

co nie ma środków na to żeby zrealizować to zadanie.  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska zadała pytanie odnośnie pomocy dla p. Polak w sprawie 

drogi – czy będzie odbudowywana w trakcie roku z remontów, czy zostanie pozostawiona tak 

po prostu? 

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że na jednej z komisji odpowiadał na to pytanie, choć 

deklarował, że powstrzyma się od wypowiedzi ponieważ Przewodnicząca Rady Miejskiej A. 

Szelechowicz w tej sprawie ma wypracowane stanowisko z uwagi na interpelacje radnej B. 

Wójtowicz-Prusinowskiej i przedstawi na najbliższej sesji. 

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska zadała pytanie odnośnie drogi do strefy – czy znajdą się 

środki w trakcie roku na remont drogi aby ulżyć ludziom, którzy codziennie dojeżdżają do 

pracy? 

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że odpowiadał wielokrotnie na to pytanie i także odpowiadał 

radnemu Kozioł na poprzedniej komisji. Droga, o którą radna wnioskuje jest przejezdna. 

Oczywiście jest drogą w technologii tłuczniowej, nie jest drogą trwałą i wymaga zabiegów, 

ale umożliwia komunikację mieszkańcom, którzy poruszają się samochodami, motorowerami 

czy rowerami. Nie planujemy tej drogi jako drogi dla taboru powyżej 10 ton, czyli dla 

środków komunikacji publicznej autobusów, busów czy innych środków, które są środkami 

transportu ciężarowego. Zgodnie (będzie to przywoływał wielokrotnie) z umową, którą 

zawarto i ona obowiązuje nadal, na zebraniu wiejskim w Wykrotach (na którym radna była 

obecna) – pozwolić zakończyć inwestycję pn. remont szkoły podstawowej w Wykrotach i 

budowa sali gimnastycznej w Wykrotach, której zadanie opiewa łącznie na kwotę 3.600 mln 
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zł. Jeżeli to zadanie zostanie zakończone, a planowane zakończenie jest na I kwartał 

przyszłego roku – czy uwzględni nowe zadanie w przyszłorocznym budżecie – trudno na to 

pytanie odpowiedzieć czy to będzie zadanie drogowe, czy każde inne.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak poinformował o problemie – kiedy wykonano tą drogę 

to wjeżdżały samochody ciężarowe i one głównie rozwalały nawierzchnię. Nawet 

mieszkańcy, którzy mieszkali przy tej drodze często zgłaszali ten problem. Nie wie jak teraz 

jest sprawa rozwiązana, czy nadal jest tak? 

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska odniosła się do wypowiedzi burmistrza odnośnie, że droga 

jest przejezdna – widocznie burmistrz dawno nie jechał, bo jest niemal, że nie przejezdna. Jest 

mniej przypadków, aby przejeżdżały tiry. Prawdopodobnie nawigacja ich kieruje na tą drogę, 

a oni nie patrzą już na oznakowanie.  

 

Radna B. Sikora zadała pytanie, gdzie składa się wnioski o załatanie dziur i naprawy dróg 

gminnych asfaltowych? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. Nie ma 

odrębnej jednostki. W ramach możliwości i posiadanych środków finansowych oraz firmie p. 

Józefa Michalika, z którym gmina ma podpisaną umowę na wykonywanie prac remontowych 

w tym łatanie, zadania są realizowane.  

 

Radna A. Bochenek poinformowała, że złożyła 15 wniosków od mieszkańców do budżetu na 

rok 2016 i nic nie zostało ujęte w projekcie budżetu. Ma pytanie, czy burmistrz głębiej 

zapoznał się z wnioskami, bo nie miała żadnej odwiedzi. Czy mieszkańcy Zebrzydowej są 

inaczej traktowani, czy to przez nią, że jest radną? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że każdy złożony wniosek jest analizowany 

indywidualnie. To nie jest tak, że przechodzimy nad wnioskami do porządku dziennego. 

Uzasadnieniem do nieprzyjęcia tych wniosków to przede wszystkim są przyczyny finansowe 

oraz dokończenie remontu Filii Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej. Jest to zadanie z 

bieżącego roku. Wartość kosztorysowa wynosi ponad 0,5 mln zł. Został ogłoszony przetarg, 

otwarcie ofert, których wpłynęło 7 miało miejsce w ubiegłym tygodniu 3 grudnia. W 

bieżącym roku na to zadanie zaplanowane są środki w wysokości 400 tys. zł. Część tych 

środków należy przeznaczyć na prace związane z nadzorem budowlanym, ale są to środki 

stosunkowo niewielkie. Oferta najtańsza jest droższa jak środki, które są w budżecie. Dla 

pozytywnego rozstrzygnięcia, czyli wyłonienia wykonawcy i przyjęcie oferty muszą być 

środki w pełnej wysokości (na dzisiaj ich nie ma). Środki dotyczące rezerwy inwestycyjnej są 

już wyczerpane. W związku  z tym nie można ich uzupełnić. Albo zwróci się do Rady, czy 

zwiększamy środki w budżecie jeszcze w roku bieżącym aby móc zawrzeć skutecznie 

umowę, a jeżeli nie to postępowanie przetargowe zakończy się unieważnieniem. Drugi powód 

– zadanie ma charakter priorytetowy i to wielokrotnie na komisji przedstawiał – 

przygotowujemy się do zadań związanych z edukacją przedszkolną w gminie. Przedszkole 

filialne i budynek, który chcemy także zaadoptować na ten cel, ma dla nas perspektywy 

całości gminy, ale także miejscowości gdzie filia przedszkola jest już od wielu lat ma 

znaczenie kluczowe.  

Odniósł się do oceny współpracy w roku bieżącym – mówił to na poprzedniej komisji 

kierując słowa do radnych oraz klubu i wniosków, które radni składają. Radni – wnioskują o 

stawki podatku niższe jak będące przedmiotem projektu, czyli dążą do obniżenia dochodów 

bieżących. Deklarują i podejmują inicjatywy związane (nie jest to rzeczą naganną, ale jest to 
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kwestia dokonywania oceny w zakresie współpracy) z pomocą publiczną dla przedsiębiorcy, 

który dzisiaj stanowi niestety masę upadłości, nie za przyczyną gminy tylko nie każde 

przedsięwzięcie gospodarcze przynosi zamierzony efekt.  

W kontekście oświaty – radna Bochenek występuje w imieniu klubu i mówi o koniecznym 

(tak można to odebrać) wzroście wydatków na oświatę, a zadając to jakąkolwiek próbę 

rozmowy o reorganizacji, o ewentualnych zmianach, jako próbę podnoszenia ręki na oświatę. 

Dla porównania, bardzo dobrym punktem dzisiaj jest sytuacja w powiecie bolesławieckim –  

decyzja starosty, czy zarządu powiatu o prawdopodobnej likwidacji którejś ze szkoły, gdzie 

powiat bolesławiecki, z tego co starosta wielokrotnie podkreślał finansuje oświatę tylko i 

wyłącznie z subwencji bez jakichkolwiek dopłat, a gdy się ryzyko pojawiło to pojawił się plan 

reorganizacji oświaty. 

Gmina Nowogrodziec finansuje oświatę ze środków z dochodów własnych na poziomie 5 mln 

zł i są to środki bez inwestycji. Mamy inwestycję w Gierałtowie, Wykrotach oraz inwestycję 

otwartą w Zebrzydowej. Mamy taki poziom dochodów bieżących i wydatków bieżących i 

może jest to jeszcze czas do ewentualnych kolejnych komisji, na których radni się zastanowią 

o przyszłych działaniach dotyczących wzrostu dochodów bieżących, z jakich źródeł i o 

najbardziej efektywnym wydatkowaniu środków publicznych w innych działach. Chętnie 

takie propozycje przyjmie. I to jest odpowiedź dlaczego wnioski, nie tylko radnej Bochenek 

nie zostały ujęte, tylko wiele innych wniosków nie ujęto.  

Ponadto poinformował, że na etapie składania projektu budżetu nie mieli potwierdzonej 

informacji związanej z ubieganiem się o dotację od Marszałka Województwa Dolnośląskiego 

na budowę chodnika przy ul. Chrobrego w Nowogrodźcu. Na podstawie projektu budżetu 

Marszałka Województwa Dolnośląskiego zadanie zostało ujęte. Kosztorysowo zostało 

oszacowane na kwotę 560 tys. zł. Z poprzednich wspólnych realizacji zadania 50% to jest 

udział własny gminy. Czas na podpisanie umowy jest do 8 stycznia 2016 r. Umowę można 

podpisać gdy to zadanie będzie zadaniem w budżecie. Sygnalizował na jednej z komisji, 

ponieważ wnioskodawcą między innymi o zadanie drogowe był p. Piotr Nieratka – nie ma 

możliwości zwiększenia wydatków, nie ma pokrycia w dochodach. Być może w drodze 

autopoprawki zadaniem zamiennym będzie budowa chodnika, ale kosztem zaplanowanych i 

zaprojektowanych zadań w budżecie. Może być też tak, że po opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej będzie szereg drobnych poprawek, które nie wynikają z naszych błędów 

tylko z oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

 

Radny R. Jaworski nawiązał do wykonanej inwestycji ul. Asnyka i Lipowa – projektant nie 

pomyślał jak z parkingu przy ul. Lipowej mieszkańcy mają przedostać się do ośrodka 

zdrowia, szczególnie starsi i niedołężni – brak schodków i przy ulicy nie ma chodnika. 

Ponadto zlikwidował przejście, bo nie wie co to różnica poziomów.   

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że jest rzeczywiście kilka błędów projektowych, które w 

tej chwili samodzielnie planujemy poprawić. Wymaga to doprojektowania i projektant 

zobowiązał się, że wykona prace na naszą rzecz, ale wymaga to zmiany organizacji ruchu i 

uzyskania stosownych zgód zarządców dróg. Natomiast schody nie były planowane z uwagi 

na kąt nachylenia. 

 

Radna A. Bochenek poinformowała, że na którejś z komisji podjęta była dyskusja na temat  

drogi 357 – kiedy mogliby z tym ruszyć oraz zaznaczyła, że zależy jej na kontynuacji 

chodnika w Zebrzydowej w tym bardzo niebezpiecznym miejscu.  

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że staraniem gminy wybudowano chodnik w Nowej Wsi , 

kontynuacją miała być budowa chodnika w Zebrzydowej, aby połączyć z częścią istniejącego 
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chodnika.  

Powołał się, choć nie był świadkiem, ale potrzebna jest pomoc radnego Mitery, który jest z 

Zarządzie Powiatu Bolesławieckiego – droga wojewódzka 357 na podstawie porozumienia 

pomiędzy marszałkiem a starostą powiatu jest w utrzymaniu bieżącym. Powiat otrzymuje 

rocznie 1,5 mln zł na utrzymanie dróg w tym drogi 357, która wielkością długości odcinka 

jest znaczącą drogą. Z otrzymywanych informacji od mieszkańców Zebrzydowej, radny 

Mitera w zebraniach wiejskich nie uczestniczy więc nie czuje się zobowiązany do realizacji 

wniosków mieszkańców, ale mógłby każdy wniosek swoim staraniem, choćby w miejscu w 

którym mieszka poprzeć i pomóc.  

Wielokrotnie starano się na etapie budowy kanalizacji sanitarnej o odtworzenie części 

nawierzchni do osi jezdni w ramach bieżącego utrzymania i remontów przez zarząd dróg 

wojewódzkich czy zarząd dróg powiatowych, ale wszystkie wnioski były rozpatrywane 

negatywnie. Nie wie dlaczego tak się dzieje. 

Współpraca powinna być wymagająca. Zadawał pytanie radnej K. Kiecenki – po co jej dostęp 

do informacji publicznej tak szeroki skoro z tego nie płyną żadne pozytywne efekty, tylko ma 

nieustanne kontrole, albo odpowiada na rożne zapytania, a to nie pozwala zająć się w pełni 

pomimo ograniczonych sił (braku zastępcy i sekretarza).  

 

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji K. Czerniak poddał pod głosowanie 

projekt budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2016 r. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2016 r. 

wraz z przegłosowanym wnioskiem: wprowadzenie do budżetu zadania „zakup szatni 

sportowej kontenerowej dla piłkarzy  w Gościszowie” – środki w wysokości 40.000,00 zł z 

działu 600 rozdział 60016 par. 6050 „Przebudowa drogi gminnej – dz. nr 461 w 

Gościszowie”. 

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” opinia pozytywną – 5, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 2. 

 

Ad. 5. Komisja opracowała plan pracy na 2016 rok: 

 

I kwartał: 

1. Informacja i analiza programu gospodarki mieszkaniowej w Gminie Nowogrodziec – 

mieszkania komunalne i socjalne. 

2. Analiza współpracy z przedsiębiorcami w Specjalnej Strefie Ekonomicznej – 

spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorców. 

3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał. 

II kwartał: 

1. Analiza wykonania budżetu za 2014 rok. 

2. Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi i ściekami – analiza 

programu segregacji odpadów stałych oraz wywozu nieczystości płynnych do 

oczyszczalni z terenów nieskanalizowanych. 

3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał. 

III kwartał: 

1. Informacja i analiza wielkości zaawansowania inwestycji prowadzonych w szkołach – 

sale gimnastyczne. 

2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 

3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał. 

IV kwartał: 

1. Analiza prowadzonych inwestycji oraz informacja stanu finansowego spółki gminnej 

Hydro-Tech. 
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2. Ustalenie wysokości stawek podatkowych oraz praca nad budżetem na rok 2016. 

3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok. 

4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał. 

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji K. Czerniak o godz. 

17:00  zamknął posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

  Katarzyna Matkowska                                                                 Kazimierz Czerniak 

 

            referent                                                                          Przewodniczący Komisji 

ds. kancelaryjno-administracyjnych                                                   

 


