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Protokół nr 6/15 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

w dniu 3 grudnia 2015 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Stanisława Łaniochy. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:00 

Godz. zakończenia – 15:30 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

1) Stanisław Łaniocha – Przewodniczący Komisji 

2) Mirosław Kędzia – Z-ca Przewodniczącego Komisji 

3) Aneta Bochenek – Członek 

4) Krzysztof Sadowski – Członek 

5) Katarzyna Kiecenka – Członek 

6) Kazimierz Czerniak – Członek  

7) Artur Kozioł – Członek  

Nieobecni radni: Barbara Wójtowicz-Prusinowska, Józef Pełka, Arkadiusz Kosior. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko; 

3) Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Eugeniusz Pańków; 

4) Inspektor ds. OC, OSP i BHP Krzysztof Harc.  

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych – posiedzenie z udziałem 

przedstawicieli OSP. 

4. Opiniowanie projektu budżetu na 2016 rok. 

5. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

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

S. Łaniocha. 

 

Ad. 2. Protokół nr 5/15 z dnia 2 października 2015 r. przyjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” przyjęciem – 7, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” 

– 0. 

 

Ad.3. Informację z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawił Naczelnik 

Wydziału E. Pańków. 

Na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych tj : OSP Nowogrodziec, OSP Gierałtów, OSP Wykroty, OSP Czerna, OSP 

Zebrzydowa, OSP Gościszów, OSP Nowogrodziec-Osiedle – w tym 126 strażaków: 
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Nowogrodziec 37, Czerna 18, Gierałtów 18, Gościszów 14, Zebrzydowa 11, Wykroty 2, 

Nowogrodziec-Osiedle 8. Są to strażacy, którzy mogą wyjeżdżać do działań ratowniczych, 

posiadają aktualne badania lekarskie, przeszkolenie w tym zakresie oraz są ubezpieczeni. 

Gmina Nowogrodziec jako jedyna gmina powiecie bolesławieckim ubezpiecza strażaków – 

ubezpieczenia grupowe i ubezpieczenia indywidualne. Ponadto funkcjonuje 9 Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych: Nowogrodziec 2 drużyny, Gierałtów 2 drużyny, Nowogrodziec-

Osiedle 1 drużyna, Czerna 2 drużyny i Wykroty 2 drużyny. Wyposażenie –  na wyposażeniu 

Ochotniczych Straży Pożarnych jest 10 samochodów: Nowogrodziec 3 samochody, Gierałtów 

1 samochód, Wykroty 1samochód, Czerna 2 samochody, Zebrzydowa 1 samochód, 

Gościszów 1 i Nowogrodziec-Osiedle 1 samochód. W roku bieżącym OSP Nowogrodziec 

pozyskał drabinę na podwoziu Jelcza , która została przekazana przez Powiatową Komendę 

Straży Pożarnej w Bolesławcu. Jest sprawna i dopuszczona do ruchu, ma aktualne badania 

stąd może uczestniczyć w działaniach ratowniczych. W miesiącu listopadzie br. Ochotnicza 

Straż Pożarna w Czernej decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej została 

włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednym z warunków przyjęcia 

było posiadanie dwóch samochodów. W ramach posiadanych środków najważniejsze jest to 

aby wystarczało na podstawowe potrzeby, ubezpieczenia strażaków, badania lekarskie, 

przeglądy techniczne samochodów. Straże na swoim wyposażeniu posiadają również sprzęt, 

który również podlega cyklicznemu, corocznemu przeglądowi np. sprzęt ratownictwa 

technicznego, drogowego. Ponadto, za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych 

członek Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymuje ekwiwalent – 10 zł/godz. za udział w akcji, 6 

zł/godz. za udział w szkoleniu. Najwięcej wyjazdów ma Ochotnicza Straż Pożarna w 

Nowogrodźcu, a jest to ściśle związane z tym, że jednostka jest w Krajowym Systemie 

Ratowniczo-Gaśniczym. Jednostka należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

za udział w akcjach z budżetu państwa otrzymuje zwrot kosztów tzw. dotację. Jednak ona nie 

pokrywa kosztów jakie ponosi gmina, ale jest to jakaś część. Jest to dotacja celowa, która 

musi być wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. 

Ponadto, w roku bieżącym został przeprowadzony remont remizy w Gościszowie. Jednostka 

OSP Nowogrodziec otrzymała dotację w wysokości 17.000,00 zł z budżetu gminy na 

dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa technicznego. Natomiast sprzęt, którym 

dysponowała jednostka został przekazany do OSP Wykroty. Podobna sytuacja jest z drabiną – 

Nowogrodziec miał 3 samochody, ale jak pozyskali drabinę to jeden samochód został 

przekazany do OSP Zebrzydowa.  

 

Radny K. Czerniak zadał pytanie – dofinansowanie z budżetu państwa przekazywane jest do 

gminy czy do jednostki? 

 

Naczelnik Wydziału E. Pańków odpowiedział, że dotacja jest na Ochotniczą Straż Pożarną. 

Jeżeli jednostka jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym to musi prowadzić 

księgowość i posiadać własne konto. Wpłata jest na konto OSP i jednostka się z tego rozlicza. 

Ponadto przedstawił pracownika zatrudnionego od 1 grudnia br. na stanowisku inspektora ds. 

OC, OSP i BHP w osobie Krzysztofa Harca.  

 

Ad. 4. Skarbnik omówiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 

Nowogrodziec oraz projekt budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2016 rok.  

 

W dyskusji radni poruszyli następujące sprawy: 

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie odnośnie zadania inwestycyjnego „przebudowa drogi 

gminnej w Parzycach” –  czy zadanie jest na podstawie wniosku mieszkańców? 
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Burmistrz R. Relich odpowiedział, że w tej chwili nie pamięta adresata wniosku. Ponadto 

posiada kompetencje do realizacji tego typu zadnia i być może taką decyzję podjął. 

 

Radna K. Kiecenka zadała pytanie,  jakie były powody podjęcia tej decyzji? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że każda droga gminna jest oczekiwana przez 

mieszkańców i to jest podstawowy powód. 

 

Radny K. Sadowski stwierdził, że budżet zamyka się na zero i na inwestycje trzeba będzie 

zaciągnąć kredyt. 

 

Skarbnik I. Johna-Rudko poinformowała, że środki na inwestycje są niewielkie i są spłaty rat 

kredytów. Należy zastanowić się jak zredukować wydatki bieżące i jak zwiększyć dochody 

bieżące.  

 

Radny K. Sadowski zadał pytanie, ile w zeszłym roku dokładaliśmy do oświaty? 

 

Skarbnik I. Johna-Rudko odpowiedziała, że teraz jest ponad 4.100 mln zł. 

 

Radny K. Sadowski powiedział, że 5 lat temu było 2 mln zł więc rośnie to w bardzo dużym 

tempie przy zamkniętych dwóch szkołach.  

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że radni mają różne zdania i różne opinie – te środki, które są 

wydatkowane w kwocie ponad 5 mln zł – chciałby mieć taką satysfakcję, aby te środki w 

całości podążałyby za rozwojem dziecka. Pamięta słowa radnej na sesji absolutoryjnej w roku 

bieżącym, które rodzą określone konsekwencje i odpowiedzialność, czy rzeczywiście są 

pieniądze na rozwój dziecka w gminie, czy nie – na to pytanie należy samodzielnie 

odpowiedzieć. Po pierwsze, czekają nas spore zmiany. Po drugie, jest pytanie z jakich źródeł 

po stronie dochodów finansować wzrastające wydatki. Na horyzoncie nie widać wzrostu 

liczby dzieci w kolejnych latach w wyniku urodzeń, czy migracji do gminy. Ponadto, 

zapowiadana kwota wyższa wolna od podatku wpłynie (jeśli chodzi o osoby fizyczne) 

znacząco na zwiększenie dochodów z tytułu PIT – to jest znacząca pozycja w budżecie ok. 6 

mln zł. Wydatki na jedno dziecko w rodzinie, co jest projektem Rządu będzie zadaniem 

zleconym gminie i trzeba będzie przygotować się do realizacji zadania jako zadania 

zleconego. Z doświadczenia wiemy, że środki nie pokrywają wydatków, bo obsługa 

administracyjna i koszty z tym związane zawsze są kosztami własnymi.  

Projekt budżetu jest trudnym projektem, zakłada w pierwszej kolejności kontynuację zadań 

rozpoczętych. Jeśli chodzi o zadania związane z infrastrukturą wodną, kanalizacji sanitarnej – 

Spółka „Hydro-Tech” przystępuje do spłaty (począwszy od roku przyszłego) zobowiązań z 

tytułu pożyczki i te środki planowane w budżecie to nie są środki na inwestycje tylko są to 

środki na spłatę pożyczki. Choć ona jest wyższa, bo w kwocie 2 mln zł, a w projekcie budżetu 

zaplanowana została kwota 1,5 mln zł. Jednym z priorytetów jest opieka zdrowotna, w 

zasadzie to też zadanie kontynuowane  – zakład opiekuńczo-leczniczy, który samodzielnie nie 

wypracowuje środków własnych w związku z tym istnieje konieczność przeznaczenia 

środków.  

Dochody od osób prawnych z uwagi na nadal toczący się spór o podatek od nieruchomości 

trwa. Z ubolewaniem, bo nie dążymy do odwlekania decyzji czy wyroków sądu w tych 

sprawach. Chcielibyśmy, aby zapadły one jak najwcześniej, ale sądy są niezawisłe. W 

przypadku sporu w Naczelnym Sądzie Administracyjnym z informacji, które otrzymujemy, 

przed nami perspektywa 1,5 roku oczekiwania na decyzję, a w przypadku postępowania 
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innego podatnika w Samorządowym Kolegium Odwoławczym spodziewamy się decyzji 

jeszcze w roku bieżącym z tym, że nie jest to decyzja ostateczna.  

Odnośnie współpracy – zwracałem się do Rady z prośbą, z apelem – minął rok czasu, warto 

skoncentrować się nad wypracowaniem tego co chcemy wspólnie zrobić przez najbliższy 

czas. Jeżeli chcecie, abym odpowiadał przez cały rok tylko na różnego rodzaju wnioski, 

donosy, a w efekcie kontrole, które mają miejsce – to życzy powodzenia, na pewno 

mieszkańcy to docenią.  

Budżet jest projektem ostrożnościowym. Jeżeli chodzi o zadania to wychodzi naprzeciw 

oczekiwaniom mieszkańców. Są to środki, które pomimo sposobu finansowania kredytem, ale 

jeżeli będzie taka możliwość to kredytu w przyszłym roku zaciągać nie będziemy – będziemy 

chcieli wypracować środki własne. W każdym roku budżetowym możliwości jest sporo, ale 

nie zawsze jest to możliwe. Tak jak choćby ogłoszony przetarg na sprzedaż gruntów 

inwestycyjnych w strefie ekonomicznej – jeżeli doszedłby do skutku i decyzja, potencjalnego 

inwestora byłaby pomyślna, to możemy się spodziewać w I kwartale przyszłego roku kwoty 

znaczącej do budżetu i obraz budżetu przyszłorocznego będzie wyglądał zupełnie inaczej, ale 

szanse, powodzenie tej transakcji są minimalne. Dlatego nie planujemy dochodów ze 

sprzedaży majątku. 

 

Radna K. Kiecenka odniosła się do wypowiedzi Burmistrza odnośnie wspólnych wypracowań 

– jeżeli my będziemy osiągać bezpośrednie odpowiedzi podczas komisji czy sesji to nie 

będziemy zmuszeni również stosować wniosków o udzielenie informacji publicznej. Jeżeli 

pan w chwili obecnej to mówi, a w międzyczasie mnie zbywa to bez powodu się nie pyta o tę 

drogę – także to działa też w dwie strony. 

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że nie wie jak ma odpowiedzieć na pytanie. Nie zbywa. Po 

prostu jest to konkretna droga, która wymaga przebudowy i każdy mieszkaniec jest równy. W 

każdym sołectwie opieramy część zadań drogowych o możliwość dofinansowania z Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych. Planujemy również w ramach programu rządowego, ale 

chcielibyśmy na każdym posiedzeniu zapoznać z projektem. Istotna zmiana, która będzie 

miała wpływ na budżet przyszłoroczny – otrzymaliśmy pozytywną decyzję na wniosek 

dotyczący dofinansowania budowy chodnika przy ul. Chrobrego w Nowogrodźcu w kwocie 

280 tys. zł. Nie mamy środków w kwocie 280 tys. zł na pokrycie udziału własnego. Jeżeli 

potwierdzamy realizację zadania to umowę powinniśmy podpisać do końca roku bądź na 

przełomie roku, ale żeby móc ją podpisać należy mieć stosowne umocowanie w budżecie.  

Teraz jest pytanie – czy zwiększyć deficyt, czy zwiększyć dochody, a jeżeli tak to z jakich 

realnych źródeł, czy dokonać zmiany rodzajowej wydatku, czy zamiast konkretnej drogi 

wprowadzenie zadania pt. „budowa chodnika”, czy odstąpić od realizacji zadania, ale o to 

zadanie staraliśmy się kilka miesięcy.   

 

Radna K. Kiecenka powiedziała, że wszystko rozumie, ale poprosiła o zrozumienie – 

mieszkańcy stale wnioskują też i o plac zabaw i o inne rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o tą 

drogę to rolnicy obawiają się że może być ograniczenie tonażu i czy będą mogli wjeżdżać, 

czy droga będzie nadal jako droga rolna. Dlatego też potrzebują informacji żeby udzielić 

informacji mieszkańcom.  

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że stara się odpowiadać – drogi, które budujemy i te które 

zakładamy są w technologii, która pozwala przemieszczać się różnymi środkami transportu 

do 10t. Jeżeli chodzi o ciągniki rolnicze z wyposażeniem to te drogi wytrzymują. Natomiast 

samochody ciężarowe, które dostarczają do gospodarstw rolnych materiał siewny, środki 

ochrony roślin, nawozy to nie działamy sankcyjnie, nie karamy kierowców czy rolników  
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choć mamy świadomość, że te samochody  dojeżdżają do gospodarstw i nie żądamy 

rozładowania przed znakiem. 

 

Przewodniczący Komisji S. Łaniocha zaproponował zmniejszenie środków z drogi w 

Gościszowie ponieważ w przyszłości będzie robiona kanalizacja, a pozostałe środki 

przeznaczyć na zakup szatni kontenerowej dla sportowców. 

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że brano to pod uwagę – jeżeli zostanie wybudowana droga 

asfaltowa to zmienia się wtedy technologię na budowę kanalizacji metodą przycisku i droga 

nie ulega zniszczeniu. Prace, które są prowadzone w chwili obecnej, czyli projektowe 

budowlane one są na finalnym etapie i dotyczą Nowej Wsi, części Zebrzydowej i części 

Gościszowa oraz  miejscowości Czerna.  

Kształt projektu budżetu jest przedmiotem komisji i wnioski z komisji będą przedmiotem 

oceny Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Ostateczne wnioski otrzyma i na nie 

odpowie.  

Ponadto, wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gościszowie wpłynął, może nie jest to 

istotne, że po terminie, ale opiewa na kwotę 23 tys. zł i dotyczy zagospodarowania terenu 

przy boisku szkolnym. Obecnie wniosek nie jest brany pod uwagę z uwagi na to, że było już 

po przygotowaniu projektu budżetu. Problem zna, niemniej jednak przy ograniczonych 

środkach z uwagi na to, że przy Szkole Podstawowej w Gościszowie została wybudowana 

sala gimnastyczna, szkoła została zmodernizowana, powstało piękne nowe boisko w związku 

z tym proszę pozwolić zakończyć dwie inwestycje w Wykrotach i Gierałtowie oraz w 

Zebrzydowej, którą jako inwestycję oświatową mamy otwartą. Musimy te zadania zakończyć 

i zastanowić się nad przyszłymi zadaniami.  

Jeżeli chodzi o Gościszów to trzeba mieć w pamięci tą informację – rada sołecka, 

mieszkańcy, radni po zebraniu wiejskim złożyli wniosek do Starosty Powiatu 

Bolesławieckiego o kontynuację zadania remontu drogi powiatowej zgodnie z tym co Rada 

Powiatu i Zarząd Powiatu, gminy i nie tylko Gmina Nowogrodziec partycypowali w kosztach 

w wysokości 50%. Wartość zadania, aby zakończyć w granicach gminy Nowogrodziec 

została określona na poziomie 150 tys. zł i jeżeli powiat wypracuje środki w kwocie 75 tys. zł 

będzie oczekiwać od gminy Nowogrodziec udziału finansowego. Tego nie ma w projekcie 

dlatego, że na złożone wnioski żadne zadanie nie zostało przyjęte do projektu budżetu 

powiatu.  

 

Radny K. Czerniak powiedział, że jeżeli jest wniosek Przewodniczącego Komisji, który jest 

podparty konsultacją wstępną z radą sołecką i sołtysem to uważa, że należy taki wniosek 

złożyć i ewentualnie przegłosować. Zadanie podzielić na dwie części finansowe –  

sfinansować zakup kontenera  oraz wykonać drogę, ale w wersji tłuczniowej wzmocnionej.   

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że to jest droga tłuczniowa i wymaga wykonania 

nawierzchni asfaltowej z określeniem rodzaju podbudowy. Jest to droga, która prowadzi do 

gospodarstwa domowego – do sołtysa, który prowadzi działalność gospodarczą rolniczą i jest 

to też droga do obszarów leśnych. 

 

Przewodniczący Komisji S. Łaniocha złożył wniosek, aby w dziale 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. 

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” wnioskiem – 7, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” 
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– 0. 

 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt budżetu Gminy i Miasta 

Nowogrodziec na 2016 rok wraz z przegłosowanym wnioskiem.  

W głosowaniu udział brało 7 osób, „za” opinią pozytywną – 4, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 3. 

 

Ad. 5. nie zgłoszono. 

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji S. Łaniocha o godz.  

15:30 zamknął posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

      Jolanta Janeczko                                                                      Stanisław Łaniocha 

 

Podinspektor ds. obsługi                                                             Przewodniczący Komisji       

      Rady Miejskiej                                                                                                      

 


