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Protokół nr 12/16 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

odbytego 29 marca 2016 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Miejskiej Antoniny Szelechowicz. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:00 

Godz. zakończenia – 15:25 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Nieobecny radny Mirosław Kędzia. 

Spóźnieni radni: Artur Kozioł, Barbara Wójtowicz-Prusinowska, Mirosław Kruszelnicki, 

Arkadiusz Kosior. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Sekretarz Gminy i Miasta Dariusz Jancelewicz; 

3) Naczelnik Wydziału Komunalnego Stanisław Żółtański; 

4) Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Eugeniusz Pańków; 

5) Prezes Spółki „Hydro-Tech” Jacek Ruchała. 

 

Temat posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Opiniowanie projektów uchwał na XXII sesję. 

3. Sprawy różne i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

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

Szelechowicz.  

 

Burmistrz R. Relich zgłosił propozycję, aby opiniowanie projektów uchwał rozpocząć od 

projektu nr 8) czyli w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. 

W głosowaniu brało udział 9 radnych, „za” wnioskiem – 9, „przeciw” – 0, „wstrzymujących 

się” – 0. 

 

Ad. 2. Opiniowanie projektów: 

 

1) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec; 

Prezes Spółki „Hydro-Tech” J. Ruchała przedstawił informację w formie multimedialnej 

dotyczącą wniosku taryfowego, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Radna K. Kiecenka odnośnie przedstawionych tabelek – jeżeli chodzi o ceny które 

mieszkańcy ponoszą to nie do końca jest to taka rzetelna informacja – jak powiedział pan nie 

zawierają one dopłat, a jednak zwracaliśmy uwagę na te kwoty powyżej 20 zł Stara 
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Kamienica, która ma dopłaty w wysokości 17 zł za m
3
 więc w rzeczywistości te koszty dla 

mieszkańca są przybliżone, no troszeczkę to zawyża średnią, o której mówiliśmy, ale tak jak 

pan wspomniał trudno porównywać ceny, bo one też są uzależnione od czynników lokalnych 

w każdej gminie i to jest specyficzne. Natomiast na co zwróciła uwagę to też to, że różnica 

między ceną za wodę a ścieki rzadko kiedy przekracza 75% kwoty za wodę. Natomiast w 

naszym przypadku jest ponad 100% jeżeli chodzi o cenę za ścieki. 

 

Prezes „Hydro-Tech” J. Ruchała odpowiedział, że różnie to jest. Ścieki głównie niosą z sobą 

koszty związane przede wszystkim z amortyzacją i dlatego są dużo droższe na tym etapie niż 

woda. Wody mamy 400 tysięcy, ścieków przybywa nam coraz mniej, więc to wynika z 

rachunku ekonomicznego. Trzeba było by porównać do konkretnej pozycji, jest to różnie 

jeżeli chodzi o wodę i ścieki np. Jeżów Sudecki ściek 35 zł, woda 7,60.  

 

Radna K. Kiecenka powiedziała, że dużo pozycji też jest trochę innych. 

 

Burmistrz R. Relich zaprotestował przeciwko takim stwierdzeniom, że dane są przedstawione 

w sposób nierzetelny, bo p. Prezes wskazał  na przykładzie gminy, która została wymieniona, 

że wzrost jest kilkuset procent, a radna Kiecenka stwierdza powyżej 100 i jesteśmy nieliczni. 

Później radnej Kiecenki wypowiedzi i stanowiska niektórych radnych są komentowane w 

sposób niewłaściwy i stanowią pewien proces związany z zaburzeniem tego projektu, który 

jest najważniejszym projektem i rodzi ze sobą określone skutki finansowe, społeczne, 

środowiskowe. W związku z tym prosi o szczególną staranność w formułowaniu wniosku. 

Stanowisko UOKiKu o którym wspomniał prezes jest dla wnioskodawców negatywne, czyli 

nie podziela tej retoryki, która w obiegu społecznym funkcjonuje i jest wielce krzywdząca dla 

całości projektu i przyszłych zobowiązań, które nie tylko podejmuje zarząd spółki, ale 

podejmuje Burmistrz w imieniu mieszkańców jako właściciel spółki i Rada też jako Rada bez 

względu na okres i czas, a zaczynaliśmy ten projekt w 2007 roku, przyjęliśmy określone 

reguły, zasady współpracy, prognozy związane z kalkulacją cen i ewentualnych zagrożeń w 

pojęciu cen akceptowanych społecznie, sposobu realizacji, dynamiki. Inna rzecz, jest ważne 

pytanie, na które nieustannie należy sobie odpowiadać, czy my mamy prawo tak jak na nas 

koszty społeczne tej inwestycji zostały przerzucone z lat poprzednich, gdzie Gmina 

Nowogrodziec na tle innych gmin nie wykonała nic albo niewiele tak naprawdę w zakresie 

podstawowej infrastruktury, która przyczyniła się do rozwoju gminy. W związku  z tym 

uważam, że naszym zadaniem jest oddać przyszłym pokoleniom może nie aż tak daleko, ale 

w kolejnych latach środowisko w stanie lepszym, na pewno nie pogorszonym, a będzie można 

w przyszłości się zajmować innymi rzeczami. Tak się stało w Gminie Bolesławiec, 

Osiecznica, Warta Bolesławiecka (nie wiem jak w Gromadce), ale stąd nasza determinacja. 

Inna rzecz – ogromnym problemem, który niestety nie znajduje uznania i pomocy ze strony 

radnych, od strony prawnej, formalnej i społecznej to jest kwestia dowożenia ścieków z 

bezodpływowych zbiorników, który ma ogromny wpływ przede wszystkim na środowisko, w 

państwa oficjalnych i nieoficjalnych wystąpieniach, bo o tym doskonale państwo wiecie, 

proszę się nie śmiać i nie kpić, bo to akurat zaburza powagę sesji. 

 

Radna Wójtowicz-Prusinowska przychyliła się do wypowiedzi radnej Kiecenki. Rozbieżności 

jeżeli chodzi o cenę wody, a cenę ścieków analizując wszelkie dane, które udało się 

wyszperać w internecie – są zbyt duże. Mimo wszystkich kosztów, o których pan mówił, 

wymieniał jak najbardziej ta kwota jest według pana uzasadniona. Ja uważam, że zbyt dużo 

mówi się o tym, że w naszej gminie płacimy zbyt dużo, że opłaty w niektórych 

gospodarstwach za wodę czy ścieki przekraczają rachunki za prąd. Ludzie zagubili się w tym 

i myślę, że można by jeszcze raz przeanalizować te ceny, bo są zdecydowanie zawyżone.  
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Prezes „Hydro-Tech” J. Ruchała odpowiedział, że nie może się zgodzić z formułowaniem, że 

jest coś zawyżone. Jest to wynik czystego rachunku ekonomicznego, pokazuje pozycję 

kosztową i nie jest to porównywalne, bo sami to stwierdzacie, różnie to wygląda jeżeli chodzi 

o te koszty, one wynikają przede wszystkim z inwestycji. Jeżeli budowaliśmy, a budowaliśmy 

przede wszystkim kanalizację sanitarną i oczyszczalnię ścieków stąd przyrost tych kosztów 

jest większy. Koszty mają szanse zmaleć gdyby ścieków byłoby więcej. My pod tym 

względem niestety jesteśmy wyjątkowi, tych ścieków jeszcze mało wpływa na oczyszczalnię i 

dlatego te proporcje są takie jakie są. To nie jest działanie moje – jest to wynik rachunku 

ekonomicznego, który prowadzimy. Tak jak powiedziałem i uzasadniałem to, wręcz 

przeciwnie starałem się żeby nie uzasadniać nadmiernej zwyżki cen i mamy stabilna politykę 

cenową. Jeżeli chodzi o porównanie do innych kosztów to oczywiście zawsze można 

porównywać. Nie chciałby reagować w to, ale cena energii elektrycznej zależy od tego ile się 

zużywa. Jest to rzecz indywidulna i trudno to ze sobą porównać.  

 

Radny K. Czerniak nawiązał do wypowiedzi swoich poprzedników – czegoś nie rozumie. 

Radne stwierdziły, że ceny są za wysokie, tylko ja też bym chciał żeby były niższe, tylko 

musimy się zastanowić razem, wspólnie jak to zrobić, żeby ceny obniżyć, bo na pewno Prezes 

nie schował tych pieniędzy i nie chowa. Może też byśmy się zastanowili i razem wspólnie co 

zrobić, żeby tych ścieków przybywało więcej na oczyszczalnię, bo to też wpływa na tą cenę. 

Mi się wydaje, że jest bezpodstawne oskarżanie Prezesa, że ceny są za wysokie. Mamy tutaj, 

możemy sprawdzić jak Prezes przedstawia, rachunek jest prosty jeszcze jest 70 tysięcy straty 

czyli pokrywa jeszcze z własnych wypracowanych środków. Także mamy wiele do zrobienia 

żeby zwiększyć ilość ścieków przyjmowanych. Może w tym kierunku idźmy i wtedy na 

pewno cena zostanie obniżona.   

 

Wiceprzewodniczący Rady A. Kosior zwrócił uwagę – mieszkańcy, którzy płacą za ścieki i 

jeszcze nie było ani oczyszczalni ścieków ani kanalizacji, woda była w takim stanie jakim 

była, mieszkańcy w tej chwili nie chcą dopłacać do ścieków do osób, które sporadycznie albo 

wcale nie wywożą tych ścieków, oni te koszty ponoszą pokoleniowo zwłaszcza jeżeli chodzi 

o mieszkańców miasta, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni czy tych osób, które są 

podłączeni do kanalizacji. Oni mówią wręcz jasno, że rezerwy są, ale właśnie tych 

bezodpływowych i tutaj jest kierunek żeby wzmocnić tą możliwość pozyskiwania ścieków. 

Mieszkańcy w mieście całe życie płacą, nawet nie wiedzieli że można nie płacić za ścieki. 

Zawsze z każdym rachunkiem za wodę zawsze był rachunek za ścieki, ile złotych tyle 

ścieków, rachunek był prosty. 

 

Radny R. Jaworski dodał, że za wszystkie przepompownie, za kanalizacje do miejscowości 

najdalej idących płacą też mieszkańcy Nowogrodźca gdzie koszty praktycznie są dużo niższe 

niż z odległych miejscowości a jest to po równo, jest proporcjonalnie do metra. 

Następnie zadał pytanie, dlaczego od 1 maja, a nie z końcem kwartału? 

 

Prezes „Hydro-Tech” J. Ruchała odpowiedział, że uzasadniał to jak składał wniosek o 

przedłużenie taryfy ponieważ kończyli inwestycję na koniec ubiegłego roku na koniec 

grudnia i to co było istotne to rozliczenia końcowe i ustalenie wartości środków trwałych na 

koszt amortyzacji. To się zadziało w styczniu – lutym, składając wniosek w lutym miał 

większą wiedzę co do tych pozycji i mógłby bardziej rzetelnie wniosek przedstawić.  

 

Radny R. Jaworski dodał, że taryfa do 30 kwietnia przyszłego roku. 
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Prezes „Hydro-Tech” J. Ruchała odpowiedział, że ustawa tak to reguluje i można powiedzieć, 

że jesteśmy stratni bo przez 4 miesiące w tej chwili ceny są niższe niż wynikałyby z kosztów. 

Tak to wygląda, zresztą początek roku też jest trudny do ustalenia.  

 

Burmistrz R. Relich podziękował za dobrych kilka lat współpracy nad ważnym projektem. 

Oczywiście on niesie za sobą wiele …, można mieć różne opinie związane z wysokością cen, 

jest to pełne prawo do oceny, ale nie ma alternatywy dla rozwoju gminy bez budowy 

podstawowej infrastruktury. Wiąże się to z kosztami, tak jak z wypowiedzi radnych wynika, 

że niektórzy mieszkańcy nie wyobrażali sobie bo nie było takiej możliwości aby pozbywać 

się ścieków. Stąd w tak dynamiczny sposób na przestrzeni kilku lat, nie od daty kiedy niestety 

powstał samorząd i nie wzorem innych gmin, Gmina Nowogrodziec to zadanie zaniechała. Z 

jakich powodów trudno mi oceniać, nie ma dzisiaj potrzeby, być może poza historycznymi 

uwarunkowaniami, odpowiedzieć sobie na pytanie – dlaczego? To jest ostatnia perspektywa 

unijna i nie będzie pieniędzy prawdopodobnie w przyszłych latach. Uważam, że musimy to 

zrealizować. W związku z tym jest to ostatnia szansa, aby dokończyć w znacznym stopniu 

skanalizowanie Gminy Nowogrodziec co będzie służyć przede wszystkim ochronie 

środowiska, ochronie zdrowia mieszkańców. Jest to temat o czym my sobie zdajemy sprawę 

wrażliwy społecznie, można kopać w miękkie jak podbrzusze, osiągnąć krótkookresowy cel. 

Jest pytanie tylko, czy jest to odpowiedzialne. Naszym staraniem, czyli tutaj zapewniam w 

swoim imieniu zarząd spółki, ale moją kompetencją jeżeli chodzi o prawidłowość 

sporządzenia wniosku zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z dokonaną oceną ekonomiczną, 

organizacyjną, finansową działalności spółki, zarządu spółki jest to optymalne po pierwsze 

dopłacamy z budżetu gminy, a radni uchwałą rady przyjęli dokapitalizowanie spółki gdzie 

środki są przeznaczone na spłatę kapitału ale koszty finansowe z zaciągniętych zobowiązań, 

które w części finansują ten projekt unijny, mówię o odsetkach, będą i taki jest nasz zamiar, 

finansowane w ramach między innymi ceny za wodę i za ścieki. I takie założenia 

przyjmowaliśmy w prognozach, przyjmowane uchwałami rady w określonych dokumentach 

planistycznych, które miały charakter studium w latach poprzednich, w latach 2006-2010 i na 

szczęście udaje się nam ten  projekt realizować z powodzeniem. Nie popełniliśmy, a znam 

projekty równoległe innych gmin takich błędów, które skutkują po pierwsze bardzo wysokimi 

cenami, a po drugie brakiem efektu ekologicznego, czyli mają infrastrukturę, mieszkańcy nie 

przyłączyli się do sieci, istnieje oczyszczalnia ścieków, która pracuje np. na poziomie 10% 

swojej mocy czyli wnioskodawca beneficjent środków nie dochował i nie dochowuje 

warunków umowy kontraktu z instytucjami, które nam finansują to działanie. A musicie sobie 

uzmysłowić, może nie potrzebnie chociaż uważam, że jak najbardziej zasadnie wielokrotnie 

to przywołuje umowę i pieniądze w formie dotacji mamy w trybie warunkowym, czyli raz 

ubiegamy się o środki, realizujemy zadanie i zadanie musimy rozliczyć i uzyskanie wszelkich 

efektów i zobowiązań, które przyjęliśmy jako gmina można powiedzieć mieszkańcy, a my 

sprawując określone role w naszym samorządzie na rzecz mieszkańców i w imieniu 

mieszkańców. Problemem społecznym jest to i tak staraliśmy się do tej pory działać w 

zakresie gospodarki odpadami nie tylko stałymi ale też ciekłymi bo o tym rozmawiamy w 

ramach kontroli, które mają charakter prewencyjny nie sankcyjny, one żeby wypełniały 

poziom prewencji powinny być systematyczne takie jak niedawno rozmawiałem z 

mieszkańcem w Czernej gdzie odpady, które powstają przy spalaniu w przydomowych 

lokalnych kotłowniach badane są przez władze gminy, inspekcje co dwa tygodnie i to jest 

norma. Spalenie drewna z farbą, lakierem grozi poważnym sankcjom. U nas gdy 

podejmujemy tego rodzaju działanie, które wynika literalnie z przepisów prawa. Można nam 

jedynie zarzucić brak systematyczności, że tego nie robimy systematycznie z czasem być 

może ludzie do tego rodzaju obowiązku nie tyle by się przyzwyczaili ale potraktowali, bo to 

jako normą i tak powinno być np. w zakresie gospodarki odpadami ciekłymi. Apelujemy, 
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mówimy wielokrotnie odwołując się do świadomości i odpowiedzialności, bo bardzo istotna 

jest komunikacja. Jeżeli tego mieszkańcom nie powiemy, nie wymagamy tego od siebie, czyli 

jak Rada, mówię ogólnie nie indywidualnie, nie przestrzegamy prawa, które sami nie 

przestrzegamy no to mieszkaniec powie – pani nie realizuje, pani nie realizuje, pan nie 

realizuje to dlaczego ja mam realizować. To w związku  z tym później tego rodzaju dylemat 

musimy rozwiązać. Inna rzecz, to co radny Kosior mówił na temat wysokości cen kosztu 

szczególnie tych osób, które gromadzą się w gronie inicjatyw czy osób, które przeciwdziałają 

obecnym działaniom – oczyszczalnia ścieków, tak zastałem gminę w pierwszej kadencji z 

Radą Miejską, z którą współpracowałem – była nieczynna, nie miała pozwolenia wodno-

prawnego. Ścieki przez oczyszczalnię były przelewane do rzeki Kwisy, a spółka Hydro-Tech 

wtedy pobierała od mieszkańca 4 zł za m
3
 bez oczyszczania. Dzisiaj oczyszczamy, osiągamy 

efekt ekologiczny na bardzo wysokim poziomie, można powiedzieć neutralnym dla 

środowiska i dla naszego zdrowia. Zależy mi na tym, jeżeli jesteście nie przekonani co do 

argumentacji i zasadności to proszę głosować przeciw. Jeżeli głosujecie świadomie i za to 

przede wszystkim, nie dlatego żeby wniosek taryfowy został przegłosowany, uznał 

akceptację, ale istotna jest rozmowa i komunikacja z mieszkańcami i odpowiedź na pytanie 

dlaczego taką decyzję podjęliśmy, z czego to wynika. Wstrzymywanie się od głosu jest bez 

sensu bo to jest unikanie odpowiedzialności – to jest moja ocena, możecie się z nią nie 

zgadzać, ale tak jest najłatwiej wstrzymać się od głosu. Jeżeli nie macie wiedzy, brakuje 

informacji to być może jest to powód wstrzymania się od głosu, ale jeżeli macie tą 

informację, widzicie zagrożenia być może jednak prawidłowość w ocenie, a możecie też się 

nie zgadzać, no to wracam przed chwilą wypowiedziane słowo. Głosujemy za albo przeciw. 

Nic może się nie stanie jeżeli nie przyjmiecie w formie uchwały. Taryfa będzie obowiązywać 

w terminie określonym w projekcie we wniosku taryfowym, ale zależy bardzo aby decyzja 

Rady i nasza współpraca była konstruktywna i żebyśmy przyjmowali za decyzję 

odpowiedzialność i istotną komunikację z mieszkańcami. Bo to także jest dla mnie informacja 

jakie podejmować kolejne kroki. Prezes Hydro-Techu mówił o wniosku do Funduszu 

Spójności o 44 mln zł. Ja nie umniejszam i nie zwiększam określonej roli i 

odpowiedzialności. Wstępnie uchwałą zgromadzenia wspólników wyraziłem zgodę w imieniu 

właściciela na przystąpienie do realizacji tego projektu. Dlatego Spółka może aplikować o te 

środki. Rada wcześniej podejmowała określone uchwały, ale dla bezpieczeństwa i 

powodzenia tego projektu podejmując określone zobowiązania, one będą rodzić zobowiązania 

finansowe także na przyszłość. Prawdopodobnie na skutek realizacji w kolejnych latach 

koszty finansowe z tytułu odsetek będą nie mniejsze może porównywalne, a może większe 

choć czynników złożonych jest wiele i jest też bardzo istotna decyzja w kolejnych latach 

budżetowych związana ze spłatą zobowiązań wynikających z pożyczki, bo przecież nie mamy 

środków własnych na tyle żeby móc nie zaciągać zobowiązań z innych źródeł. Jeżeli chodzi o 

gminę zakończymy to możliwie jak najkrócej, byłoby idealnie żeby z końcem tej ostatniej 

perspektywy unijnej przynajmniej tak jak oficjalnie informacje każda gmina w Polsce 

otrzymuje i to będzie w unijnych zasobach. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta 

Nowogrodziec. 

W głosowaniu brało udział 14 radnych, „za” opinią pozytywną – 8, „przeciw” – 1, 

„wstrzymujących się” – 5. 

 

W związku z zaplanowaną sesją na godz. 15:30 Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz 
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zamknęła posiedzenie. 

 

       Protokołowała:                                                                                    Przewodniczyła: 

 

                                                                                                              Przewodnicząca Rady  

     Jolanta Janeczko                                                                                 

                                                                                                             Antonina Szelechowicz 

        podinspektor  

ds. obsługi Rady Miejskiej 

 

 

 


