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Protokół nr 13/16 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

odbytego 25 maja 2016 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Miejskiej Antoniny Szelechowicz. 

 

Godz. rozpoczęcia – 15:30 

Godz. zakończenia – 17:05 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Spóźniony radny Artur Kozioł. 

Nieobecni radni: Ryszard Jaworski, Mirosław Kędzia, Stanisław Łaniocha. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko; 

3) Sekretarz Gminy i Miasta Dariusz Jancelewicz; 

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

 

Temat posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenie. 

2. Opiniowanie projektów uchwał na XXIV sesję. 

3. Sprawy różne i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

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

Szelechowicz.  

 

Ad. 2. Opiniowanie projektów uchwał: 

 

1) w sprawie zmiany uchwały nr XXII/148/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 

marca 2016 r. w sprawie wzniesienia pomników w postaci tablic pamiątkowych; 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że projekt uchwały został przygotowany na wniosek 

Sołectwa Gościszów reprezentowanego m.in. przez Sołtysa Ludwika Torbę. Proponuje się 

zmianę treści tablicy polegającej na dopisaniu słów: „i władze samorządowe Gminy 

Nowogrodziec” pomiędzy słowami „Mieszkańcy Gościszowa” a „Lipiec 2016 r.” oraz w 

górnej części tablicy usytuowanie Godła Rzeczypospolitej Polskiej. Podjęcie uchwały jest 

zasadne, aby móc wykonać tablicę w terminie przed planowaną uroczystością, która ma 

odbyć się podczas Święta Pieczenicy. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/148/16 Rady 

Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wzniesienia pomników w 

postaci tablic pamiątkowych. 

W głosowaniu brało udział 11 radnych, „za” opinią pozytywną – 11, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 
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2) w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu 

skargi na uchwałę nr XI/100/03 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 30 

września 2003 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz wniesienia 

odpowiedzi na tę skargę; 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że odpowiedź na skargę jest w kompetencji Rady 

Miejskiej zgodnie z przepisami prawa. W porozumieniu z Przewodniczącą Rady została 

przygotowana treść w formie projektu, która dotyczy skargi Radnych Rady Miejskiej Pani 

Katarzyny Kiecenki, Pani Anety Bochenek, Pani Barbary Wójtowicz-Prusinowskiej i Pana 

Artura Kozioła na uchwałę nr XI/100/03 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 30 

września 2003 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

Następnie zapoznał z treścią projektu uchwały wraz z propozycją odpowiedzi. 

 

(na posiedzenie przybył radny A. Kozioł i od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 12 

radnych) 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi 

Administracyjnemu we Wrocławiu skargi na uchwałę nr XI/100/03 Rady Gminy i Miasta 

Nowogrodziec z dnia 30 września 2003 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Nowogrodziec 

oraz wniesienia odpowiedzi na tę skargę. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 7, „przeciw” – 4, 

„wstrzymujących się” – 1. 

 

3) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na obszarze 

Gminy Nowogrodziec; 

 

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

 

Radny A. Kosior zadał pytanie, czy dotychczasowe deklaracje trzeba zmieniać? 

 

Sekretarz GiM D. Jancelewicz odpowiedział, że nie trzeba ich zmieniać. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

znajdujących się na obszarze Gminy Nowogrodziec. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 12, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

4) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec; 

 

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

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 
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Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 12, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

5) w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/209/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 

20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek cen na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych, obowiązujących na terenie Gminy i Miasta 

Nowogrodziec; 

 

Prezes Spółki „Hydro-Tech” J. Ruchała poinformował, że jeżeli chodzi o cenę, która reguluje 

od góry maksymalne stawki jakie są na terenie naszej gminy stosowane przez przewoźników 

jest ceną regulacyjną, ograniczającą. Natomiast rynek sam reguluje te ceny. Wnioskowali w 

imieniu wszystkich przedsiębiorców, którzy świadczą te usługi na terenie gminy. Jest czterech 

przedsiębiorców, którzy czynnie świadczą usługi. Wśród tych czterech jest Spółka „Hydro-

Tech”. Przypomniał, że mniej więcej rocznie to jest poziom 17 tys. m
3
. Udział w świadczeniu 

usług Spółka ma ponad połowę z racji, że utrzymuje ceny na niskim poziomie i zgodnie z 

uchwałą czyli ceny maksymalne poniżej 22 zł. Od 1 maja br. Spółka wprowadziła nową cenę 

za przyjęcie ścieków na punkt zlewny w wysokości 8,74 zł. Wcześniej cena była w wysokości 

7,60 zł. Jest to jakby element składowy kosztów całej usługi. Usługa składa się z 

wypompowania ścieków ze zbiornika, przewiezienia transportem i zrzutem na punkt zlewny 

plus opłata za przyjęcie na punkt zlewny. Jest to też składnik, który podnosi koszty dla 

wszystkich przedsiębiorców, którzy świadczą te usługi. Są jeszcze inne koszty zwłaszcza, że 

ta cena jest przyjęta na jeden m
3
, a te usługi są świadczone przy różnych parametrach. Często 

się zdarza, że beczka jedzie do usługodawcy-mieszkańca i spompuje nieraz 2-3 m
3
, a jest to 

odrębny transport. Nie zawsze jest to 8 czy 6 m
3
, różnie z tym jest i koszt jest bardzo 

zmienny. Spółka stosuje od 17 zł, maksymalnie do 21,80 zł. Po zmianie uchwały Spółka na 

pewno nie podniesie ceny do maksymalnej kwoty, ale korekta jest potrzebna. Nie może 

wypowiadać się za pozostałych przedsiębiorców, ale niewątpliwie jest potrzeba stworzenia 

tych przestrzeni dla możliwości regulowania cen.  

 

Radny M. Kruszelnicki zadał pytanie – czy dalsza podwyżka wywozu ścieków nie spowoduje 

obniżenie tak niskiego procentu wywozu, czy było brane to pod uwagę? 

 

Prezes Spółki „Hydro-Tech” J. Ruchała odpowiedział, że brali to pod uwagę wielokrotnie, 

nawet historycznie utrzymywali tą cenę na minimalnych poziomach i musieli się z tego nawet 

tłumaczyć chociaż Zarząd Spółki był przeciwny. Cena musi być ustalana zgodnie z kosztami, 

bo później albo jedna albo druga strona zarzuci, że ktoś dopłaca do tych usług. Koszty są 

bardzo precyzyjnie policzone na tą ilość ścieków, która jest planowana, miej więcej na 

poziomie ubiegłego roku 17,5 tys. Pierwsze miesiące potwierdzają, że ta ilość powinna się 

utrzymać i ta kalkulacja nie obejmuje wszystkich kosztów, które można by było skalkulować. 

Gdyby skalkulował wszystkie koszty to ta cena powinna być ponad 15 zł. Nie narzucają marż, 

chociaż mają takie prawo, więc starają się minimalną cenę utrzymać, ale zgodnie z planem, 

bo później UOKiK każe pokazać, że rzetelnie jest to robione i tak to robią. Oczywiście jest 

przestrzeń na obniżenie tej ceny w momencie kiedy te usługi byłyby wyższe. Wszystkie 

koszty na oczyszczalni są podzielone na koszty, które są skorygowane z jakością ścieku i 

ilością ścieku.  
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Radny M. Kruszelnicki powiedział, że w przyszłości jeżeli będziemy rozmawiać o taryfach 

ściek-woda, czy nie należałoby zrobić różnicę procentową wysokość wody-wysokość ścieku. 

Czasami zostawiając na tym samym poziomie jeżeli mamy takie niskie wpływy tej kanalizacji 

i pieniążki z kanalizacji to ścieki są dzisiaj bardzo drogie. Gdyby podwyższył cenę wody a 

obniżył cenę ścieków to czy firma by nie wyszła korzystniej. Ponieważ odbiorcami wody 

jesteśmy wszyscy, a miasto w zasadzie wszyscy ci podłączeni płacą dużo drożej niepotrzebnie 

za ścieki.  

 

Prezes Spółki „Hydro-Tech” J. Ruchała odpowiedział, że jest to do dyskusji aczkolwiek 

muszą trzymać się regulacji, które są ustalone. Tu jest propozycja aby część kosztów 

związanych ze ściekami przerzucić jakby na odbiorcę wody – jest to do dyskusji. Można 

powiedzieć, że jeżeli ktoś kupuje wodę to może od razu płacić za usługę utylizacji. 

 

Radny A. Kozioł powiedział, że koszty dowozu nie zostały zminimalizowane tym, że spadła 

cena paliwa. 

 

Prezes Spółki „Hydro-Tech” J. Ruchała odpowiedział, że cena o której jest mowa obowiązuje 

4 lata, a paliwo jest jednym ze składników i każdy przewoźnik to reguluje i nie jest to 

najważniejszy składnik chociaż istotny i też w zależności na jakiej odległości się przewozi te 

ścieki. 

 

Radny A. Kosior powiedział, że podwyżka jest bardzo znaczna tj. 15% w stosunku do tego co 

obowiązuje do tej pory jeżeli chodzi o ten zrzut. Natomiast są mieszkańcy, którzy bardzo 

chętni by się chcieli podłączyć do kanalizacji jednak nigdy nie będą mieli tej kanalizacji i 

zadał pytanie – jak ta podwyżka dla zrzucających ścieki wpłynie na cenę ścieków u odbiorcy? 

 

Prezes Spółki „Hydro-Tech” J. Ruchała odpowiedział, że trudno mówić za pozostałych 

przedsiębiorców którzy też świadczą te usługi. Może mówić, bo też jest uczestnikiem tego 

rynku, że starają się przez to, że jednak dają ceny minimalne i nie planują drastycznych zmian 

tych cen. Może inni przewoźnicy dostosują się do Spółki. Spółka ma przy usługach na rzecz 

ludności udział 60%, pozostali trzej przewoźnicy mają 40%.  

 

Burmistrz R. Relich poprosił, aby projekt uchwały czytać ze zrozumieniem, bo Rada ustala 

górną maksymalną stawkę do 28 zł za 1 m
3
. Cena odbioru na oczyszczalnię ścieków dla 

wszystkich koncesjonowanych podmiotów łącznie z Hydro-Techem wynosi 8,74 zł, a 19,26 

zł to jest to co radny Kozioł poruszył, uzależnione jest od ceny paliwa, rodzaju środku 

transportu, kosztów zużycia paliwa, wysokości np. kosztów rzeczowych, osobowych 

przedsiębiorstwa, które świadczy usługi. Mieszkańcy, którzy korzystają (niestety tylko w 5%) 

otrzymują informacje od przedsiębiorcy o całości np. 28 zł, a płacą 8,74 zł. Koszt transportu 

jest częścią konkurowania na rynku jakości świadczonych usług uzależnionych też od ilości 

ścieków, odległości od oczyszczalni, przejechanych kilometrów. W związku z tym warto tą 

różnicę zauważyć, bo kwestia komunikacji z mieszkańcami jest dość istotna. Gdybyśmy 

porównali stawkę nominalną to oczywiście ona wzbudza wątpliwości. Inna rzecz to co 

przedstawiał Prezes – instytucje czy organy kontrolne, wspomniany Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów w związku z zarzutem, który pierwotnie złożono, który nie 

znajdował potwierdzenia i uzasadnienia, o czym oczywiście fakt przemilcza jest skutkiem 

odwrotnym który chciano uzyskać. W związku z tym warto pracować nad kolejnymi etapami 

realizacji budowy kanalizacji sanitarnej aby wykonać w możliwie jak najkrótszym terminie, 

w sposób bezpieczny pod względem finansowym, inwestycyjnym, trwałości i rozliczenia 

projektu ponieważ środki otrzymywane są warunkowo i należy uzyskać określone efekty 
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przede wszystkim środowiskowe i założone we wniosku, a w następstwie w umowie o dotacji 

i to jest jedyny sposób rozwiązania tego problemu. Inna rzecz – regulatorzy i Rada jako organ 

stanowiący przyjęła uchwałę o utrzymaniu czystości i porządku i wszystkich bez wyjątku 

obowiązuje określony zapis i gdyby ten obowiązek był realizowany może mieć pozytywny 

wpływ na kalkulację w kolejnych okresach, a że nie jest o czym Rada wie albo realizowany w 

części. Cena ostateczna będzie uzależniona od oferty koncesjonowanego podmiotu czyli 

każdy koncesjonowany podmiot wpisany do rejestru na terenie Gminy i Miasta 

Nowogrodziec 28 zł przekroczyć nie może, ale stawka może być niższa. Płaci za zrzut 8,74 zł, 

czyli tak jak każdy koncesjonowany podmiot łącznie z Hydro-Techem jest to cena z 1 m
3 

ścieków po oczyszczeniu ścieku dla mieszkańca, cena końcowa jedyna i ostateczna, która nie 

ulega zmianie. Koszty transportu, czy inne koszty są wynikiem efektywności działalności  

gospodarczej, którą prowadzi koncesjonowany podmiot. 

 

Radna B. Sikora uważa, że jeżeli ten pułap zostanie podniesiony to nie wierzy, że te koszty 

nie pójdą w górę. 

 

Prezes Spółki „Hydro-Tech” J. Ruchała odpowiedział, że koszty nie zawsze, bo rozpiętość 

jest dosyć duża, ale są takie w przypadku gdzie ta cena nawet nie pokrywa kosztów.  

 

Radna B. Sikora zadała pytanie – gdy zlecenie jest małe to zawsze beczkowóz jedzie, czy 

czeka aż będzie kolejny? 

 

Prezes Spółki „Hydro-Tech” J. Ruchała odpowiedział, że starają się zbierać ale nie zawsze to 

się udaje. Są różne przypadki więc stwarza się pewną przestrzeń żeby nie utrzymywać tej 

fikcji i nadwyżki. O pewnych rzeczach jest mu niezręcznie mówić ale jako przedsiębiorstwo 

komunalne muszą postępować zgodnie z regułami i zamontowany mają licznik na beczce itd. 

Natomiast przedsiębiorca ma większą swobodę. 

 

Radny K. Czerniak uważa, że ta regulacja jest dobrym pomysłem ponieważ to są górne 

widełki, górny pułap widełek. Mogłoby być takie złe odczucie tych, którzy mają zbiorniki 

małe, bo wtedy kto miałby wywieźć za 20 zł np. trzy kubiki i tutaj mogłyby być jakieś 

nieprawidłowości, bo on nie nabyłby kontrahenta, który by mu tą usługę zrobił, albo byłby 

zdany tylko na Hydr-Tech, a może nie chce. Wtedy zostawiamy pole do tego, że ten 

przedsiębiorca, który chciałby wywieźć trzy kubiki może zaoferować wyższą cenę i wywieźć, 

może zaoferować – nie musi. Pomysł nie jest zły, ale daje możliwość tym z małymi 

zbiornikami do wywozu przez różne firmy. 

 

Radny K. Sadowski nie zgodził się z wypowiedzią radnego Czerniaka ponieważ jest często 

tak, że się dzwoni, przyjeżdżają a rachunek dostaje się później i wtedy wychodzi dlaczego tak 

dużo. Uważa, że ta cena powinna być zmniejszona do 25 zł.  

 

Radny A. Kosior zadał pytanie – czy wszyscy usługodawcy w momencie poboru ścieków 

wiedzą ile zostało wypompowane?  

 

Prezes Spółki „Hydro-Tech” J. Ruchała odpowiedział, że w przypadku Spółki Hydro-Tech – 

tak, bo jak wspomniał jest zamontowany dodatkowy licznik na beczce i w momencie kiedy 

beczka spompuje ścieki mieszkańca kierowca od razu przedstawia paragon z ilością ścieków. 

To nie są urządzenia super dokładne bo nieraz występują pewne różnice. Przyjeżdża na punkt 

zlewny i tam też jest pomiar, ale to honorują, że jest to dokument dla mieszkańca. 

Poinformował o jeszcze jednym zjawisku, które zostało zauważone – jakość ścieków. Jeżeli 
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przewoźnik przywiezie ściek w cudzysłowie „gęsty” i na punkcie zlewnym pojawiają się 

problemy ze zrzutem. Czas zrzutu się wydłuża i są pretensje od przewoźników co to się 

dzieje. Już widzą, że jakość ścieków ma wpływ na ich czas pracy i nie chcą wozić od takich 

mieszkańców ścieki trudniejsze. Przewoźnicy wiedzą kto jakie ma szambo szczelne, 

nieszczelne i ci mieszkańcy przychodzą do Spółki Hydro-Tech. Spółka stara się tłumaczyć, 

żeby jednak to porządkować.  

 

Burmistrz R. Relich odniósł się do wypowiedzi radnego Sadowskiego – działalność 

koncesjonowana nie jest limitowana i każdy kto chce prowadzić tego rodzaju działalność to 

może złożyć wniosek do rejestru i otrzyma koncesję. Obniżenie stawki może spowodować, że 

jedynym przedsiębiorstwem, który pozostanie na rynku będzie to Spółka „Hydro-Tech”. Nie 

sądzicie, że inne podmioty na zasadach uczciwości i uczciwej konkurencji prowadzić będą 

działalność gospodarczą ze stratą. Stąd najlepiej na cenę odpowiada rynek. Projekt uchwały 

jest oparty o kalkulację, która ekonomicznie jest uzasadniona. Oczywiście nie wolny rynek, 

bo uregulowane przepisami prawa. Prezes o tym nie mówił, ale temat był poruszany, że cena  

np. za 1 m
3
 ścieków powinna być zróżnicowana od stopnia zanieczyszczenia jakości tego 

ścieku, a to jest związane z częstotliwością opróżniania. Rada posiada informacje i doskonale 

zdaje sobie z tego sprawę, ponieważ gmina jest zwodociągowana w 100%, przelicznik wody 

do ścieków zgodnie z ustawą jest 1:1 i jest wiadomym, ponieważ podmioty koncesjonowane 

składają do Urzędu Miejskiego raporty o zrzucie ścieków przez mieszkańców i nie tylko i 

inne podmioty, ile tych ścieków powinno wrócić do oczyszczalni w postaci określonej liczby 

metrów, a to było przedstawiane w sposób globalny na prezentacji podając kwotę ogółem 

ponad 500 tys. zł, które w ramach gospodarki wodno-ściekowej nie ma w ramach budżetu 

gminy i miasta Nowogrodziec. Stąd krytykowane prewencyjne działania, które mają charakter 

kontrolny wynikają z uchwały, którą Rada podjęła i z przepisów rangi wyższej jakimi są 

ustawy i rozporządzenia. Warto przypomnieć zasadę, którą w pierwszych szczególnie latach 

rozpoczynano pracę nad projektem kanalizowania gminy, budowy nowej oczyszczalni 

ścieków to przedstawiciele i władze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska mówili 

o generalnej zasadzie unijnej – zanieczyszczający płaci, to jest koszt ochrony środowiska i 

zdrowia. Oczywiście wysokość im niżej tym lepiej i to nie podlega dyskusji z tym, że na 

jakim etapie jesteśmy, jakie są uwarunkowania, dlaczego tak jest to argumenty są znane. To, 

że Hydro-Tech dzisiaj jest konkurencyjnym i najlepszym w Nowogrodźcu przedsiębiorstwem 

to świadczy bardzo dobrze i to powinno zachęcać do realizowania m.in. przepisów 

regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz budowania kanalizacji sanitarnej 

aby wszyscy mieszkańcy posiadali kanalizacje sanitarną.  

 

Radny P. Nieratka zadał pytanie – jaki jest udział procentowy Hydro-Techu wywozu 

zanieczyszczeń? 

 

Prezes Spółki „Hydro-Tech” J. Ruchała odpowiedział, że udział Hydro-Techu w wywozie 

nieczystości płynnych od mieszkańców za ostatnie 4 miesiące jest to prawie 55%, pozostałe 

45% rozkłada się na pozostałych.  

 

Radny P. Nieratka zadał pytanie – w jakim czasie są  wywożone nieczystości? 

 

Prezes Spółki „Hydro-Tech” J. Ruchała odpowiedział, że usługi świadczone są w godzinach 

pracy, ale często też po godzinach się zdarza. Chętnie wydłuży czas pracy jeżeli miało by to 

pomóc.  

 

Radny P. Nieratka powiedział, że warto przeanalizować godziny zdawania. 
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W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/209/12 Rady 

Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnych 

stawek cen na wywóz nieczystości stałych i płynnych, obowiązujących na terenie Gminy i 

Miasta Nowogrodziec. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 8, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 4. 

 

6) w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej; 

 

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

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej 

opłaty adiacenckiej. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 12, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

7) w sprawie ustanowienia prawa pierwszeństwa przy sprzedaży lokali innych niż 

mieszkalne; 

 

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

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie ustanowienia prawa pierwszeństwa przy 

sprzedaży lokali innych niż mieszkalne. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 12, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

8) w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i 

Sportu w Nowogrodźcu za 2015 rok; 

 

Projekt uchwały wraz z załącznikiem przedstawiła Skarbnik I. Johna-Rudko. 

Uzupełnienia dokonał Burmistrz R. Relich. Omawiane sprawozdanie finansowe w ujęciu 

ekonomicznym po pierwsze nie bilansuje się działalność statutowa i z tego wynikają dwa 

wnioski, że należy ograniczyć działalność statutową aby zbilansować ją na poziomie zera albo 

zwiększyć dotację na działalność jeżeli chcemy ją rozszerzyć odpowiadając na różnego 

rodzaju wnioski radnych, potrzeby mieszkańców.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego 

Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu za 2015 rok. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 8, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 4. 
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9) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za 2015 rok; 

 

Projekt uchwały wraz z załącznikiem przedstawiła Skarbnik I. Johna-Rudko. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za 2015 rok. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 8, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 4. 

 

10) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za 2015 rok; 

 

Projekt uchwały wraz z załącznikiem przedstawiła Skarbnik I. Johna-Rudko. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za 2015 

rok. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 8, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 4. 

 

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

rok; 

 

Projekt uchwały wraz z załącznikami przedstawiła Skarbnik I. Johna-Rudko. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

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

Miasta Nowogrodziec na 2016 rok. 

W głosowaniu brało udział 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 12, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 3. W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz o godz. 

17:05 zamknęła posiedzenie.  

 

 

       Protokołowała:                                                                                    Przewodniczyła: 

 

                                                                                                              Przewodnicząca Rady  

     Jolanta Janeczko                                                                                 

                                                                                                             Antonina Szelechowicz 

        podinspektor  

ds. obsługi Rady Miejskiej 


