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Protokół nr 14/16 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

odbytego 22 czerwca 2016 r. 

 

pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Arkadiusza Kosiora. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 15:50 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Nieobecni radni: Artur Kozioł, Stanisław Łaniocha, Barbara Sikora, Antonina Szelechowicz, 

Barbara Wójtowicz-Prusinowska. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko; 

3) Sekretarz Gminy i Miasta Dariusz Jancelewicz; 

4) Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Wydziału Komunalnego Ewa 

Zdunek; 

5) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu 

Marcin Krzywdziński; 

6) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Nowogrodźcu Robert Adaszewski. 

 

Temat posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenie. 

2. Opiniowanie projektów uchwał na XXVI sesję. 

3. Sprawy różne i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 1.  Otwarcia posiedzenia i powitania zebranych dokonał Wiceprzewodniczący Rady A. 

Kosior.  

Następnie zgłosił wniosek o zmianę kolejności omawianych uchwał, aby projekt uchwały w 

sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu 

z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu był 

omawiany jako pierwszy. 

 

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

W głosowaniu brało udział 10 radnych, „za” wnioskiem – 10, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 2. Opiniowanie projektów uchwał: 

 

1) w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                        

w Nowogrodźcu z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Nowogrodźcu; 
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Burmistrz R. Relich przedstawił treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Dodał, że 

sytuacja finansowa zakładów jest znana Radzie Miejskiej ponieważ przyjmowała 

sprawozdania finansowe przedkładane przez dyrektorów. 

Połączenie uważa za uzasadnione, elementy przedstawione w uzasadnieniu uważa za 

pozytywne i nie widzi zagrożeń dla realizacji tego procesu.  

 

Radny K. Czerniak poprosił dyrektorów o przedstawienie swoich opinii. 

 

Dyrektor SPZOZ M. Krzywdziński poinformował, że rozmowy na temat fuzji dwóch 

zakładów pojawiły się już kilka lat temu. Zawsze była to forma różnych dyskusji i analiz jak 

zmienić, poprawić funkcjonowanie służby zdrowia w Gminie Nowogrodziec. Nie wyrażał się 

pochlebnie na ten temat i dalej nie jest do końca przekonany, o czym radni, którzy z nim 

rozmawiali wiedzą. Niemniej na tą chwilę, w momencie kiedy szpital dysponuje nowym 

budynkiem jedynym realnym zagrożeniem jest pogorszenie uposażenia jego personelu 

średniego i to też zgłaszał w rozmowach. Jeśli chodzi o sprawy typowo biznesowe czyli 

dotyczące funkcjonalności połączonego zakładu wydaje się, że przy dobrym zarządzaniu ten 

model może się sprawdzić i to pod względem działania szpitala i to pod względem działania 

przychodni. Na ten moment, zgodnie z tym jak jest sformułowana uchwała dla pacjentów jego 

zakładu nie zmienia się nic, czyli zakład funkcjonuje jak funkcjonował, spełnia zadania które 

spełniał, nie robi żadnych ruchów w zakresie przychodni, w zakresie personelu, w zakresie 

lekarzy. Plusem może być to, że lekarze zatrudnieni przez Dyrektora Adaszewskiego staną się 

także jego lekarzami, czyli będzie mógł w pewnym momencie, w jakiejś sytuacji 

podbramkowej to wykorzystać.  

 

Dyrektor SPZZOZ R. Adaszewski powiedział, że gdy zaczynał pracę w Nowogrodźcu od 

razu pierwszą rzeczą na którą zwrócił uwagę to był fakt, że w miejscowości funkcjonują dwa 

publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Jeden w lecznictwie otwartym i drugi w lecznictwie 

zamkniętym. Uzasadnienia dla takiego faktu nie ma dzisiaj na rynku prawa. Dzisiaj tendencja 

jest do konsolidowania działalności, jak największego rozbudowania pakietu usług. W jego 

ocenie jest to szansa rozwojowa, szansa na większe zabezpieczenie bezpieczeństwa udzielania 

świadczeń. Obecnie oczekujemy zmian zapowiadanych przez obecny rząd w systemie 

finansowania służby zdrowia – nie wiemy jaka jest przeszłość. Natomiast jeśli chodzi o 

pojawienie się konkurencji to wcześniej czy później ta konkurencja się pojawi. Popiera 

zdanie, że połączenie potencjału daje szanse jednemu zakładowi i drugiemu. Lekarze 

zatrudnieni u niego mogą stanowić bazę w lecznictwie otwartym i na odwrót. Jeżeli chodzi o 

administrację co uważa, że jest to jeden z ważniejszych argumentów, że jedna administracja 

wystarczy. Jest zabezpieczona w przypadku gdy połowa pracowników pójdzie na 

nieplanowane zwolnienia to druga połowa ją zastąpi. Dzisiaj problemy kadrowe w służbie 

zdrowia opierają się o brak pielęgniarek – to jest powszechnie znany problem. Połączenie 

potencjału daje większe szanse na zwalczanie tej sytuacji. Uważa, że połączony zakład jest 

również atrakcyjniejszym pracodawcą, pracodawcą dla lekarzy.  

 

Radny K. Czerniak zadał pytanie, jak będzie teraz z zamawianiem kontraktów, czy będzie 

łatwiej? 

 

Dyrektor SPZOZ M. Krzywdziński odpowiedział, że na tą chwilę nic się nie zmieni. Mają 

podpisane umowy długoterminowe, czyli weszli w porozumienie z Narodowym Funduszem 

Zdrowia nie na co rok odnawianie umów tylko na zawarcie umów na świadczenie usług na 

wiele lat i te umowy są aneksowane co roku, czyli potwierdzają ich ważność, ewentualnie 

dopisują jeżeli coś się zmieniło w personelu. Po fuzji w jego zakładzie nie zmieni się nic, 
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czyli dalej będzie obowiązywać ta sama umowa, którą ma zawartą. W przypadku zakładu 

zarządzającego przez Dyrektora Adaszewskiego dochodzi do spisania czyli przekazania 

całego dobrodziejstwa inwentarza łącznie z kontraktem. Jeżeli uchwała zostanie podjęta to 

będą prowadzić rozmowy zanim dojdzie do fuzji z Dyrektorem Narodowego Funduszu 

Zdrowia i wtedy będą mogli coś więcej powiedzieć, niemniej jednak są takim samym 

podmiotem jak każdy inny i do kontraktowania mogą przystępować na takich samych 

prawach. Plusem jest to, że jak wykazują personel przystępując do kontraktu do Narodowego 

Funduszu Zdrowia można wykazać będąc razem więcej personelu i lekarskiego i 

pielęgniarskiego.  

 

Dyrektor SPZZOZ R. Adaszewski dodał, że ich umowy zawarte są do 30 czerwca 2017 r. 

Aneks, który zostanie teraz podpisany będzie obowiązywał od 1 grudnia i w związku z tym 

Dyrektor Krzywdziński nie będzie musiał dokonywać żadnego ruchu wobec Narodowego 

Funduszu Zdrowia bo kontrakt jest ważny bez zmian do końca I półrocza 2017 r. Jeśli chodzi 

o zmiany, które zapowiada Narodowy Fundusz Zdrowia są zmianami, które przyobiecują 

wyższe wynagrodzenie w roku 2017.  

 

Dyrektor SPZOZ M. Krzywdziński powiedział, że jeżeli nie łamią przepisów, które są 

zawarte w zapisach kontraktu to Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma prawa rozwiązać 

umowy. Jeżeli organ założycielski ma plany połączenia dwóch zakładów to wtedy on jako 

dyrektor zakłady przejmującego ma obowiązek zgłosić odpowiednio wcześnie do 

Narodowego Funduszu Zdrowia i uzyskać informację od prawników jak to zorganizować 

prawnie, żeby nie doszło do żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu. Zagrożenia 

funkcjonowania nie ma i będą działać tak jak do tej pory. 

 

Radny M. Kruszelnicki poprosił o wyjaśnienie w zakresie – łączymy się następuje fuzja, 

każdy z Dyrektorów wypowiada się „moi lekarze, moje pielęgniarki i moja przychodnia, mój 

zakład” – tak jakby zostawały dwie oddzielne jednostki. 

 

Dyrektor SPZOZ M. Krzywdziński odpowiedział, że na tą chwilę są to dwie osobne 

jednostki. W momencie jednej jednostki będzie jeden zarządzający.  

 

Radny M. Kruszelnicki zadał pytanie, czy pielęgniarki będą mogły pracować w jednym i 

drugim? 

 

Dyrektor SPZOZ M. Krzywdziński odpowiedział, że hipotetycznie tak. Jeżeli zabraknie 

pielęgniarek z jakiś niezależnych przyczyn można dokonać takich przesunięć i o to tu chodzi, 

a nie o to że mają w tej chwili plan, że łączą dwa zakłady i on daje pielęgniarki do szpitala, bo 

na to on się nie zgadza. Od początku były o tym rozmowy, po to wyszkolił personel, że nie 

będzie teraz oddawał go na oddziały szpitala.  

 

Radna K. Kiecenka zwróciła się z zapytaniem do Dyrektora Krzywdzińskiego, czy można 

poznać powody nie do końca pozytywów? 

 

Dyrektor SPZOZ M. Krzywdziński odpowiedział, że są to jego osobiste odczucia, nie do 

końca poparte faktami statystycznymi. Jest to jego wewnętrzny niepokój, po co to zmieniać 

skoro funkcjonuje poprawnie i się bilansuje.  
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Radny K. Czerniak odniósł się do wypowiedzi Dyrektora Krzywdzińskiego – bardzo dobrze 

świadczy, że dyrektor  widzi niepokój, ale jednak jest za tym interesem społecznym. Uważa, 

że jest to dobry kierunek. 

 

Dyrektor SPZOZ M. Krzywdziński powiedział, że jest lekarzem i ma leczyć ludzi i stara się 

to robić.  Na barkach Rady spoczywa odpowiedzialność, a nie na jego. Przekazują Radzie to 

co myślą i jak myślą, a decyzje podejmuje Rada Miejska. Będzie dalej robił to co robi i tu nic 

się nie zmieni. 

 

Wiceprzewodniczący A. Kosior zadał pytanie, ile osób straci pracę w związku z połączeniem 

dwóch jednostek, bo będzie jedna administracja? 

 

Dyrektor SPZOZ M. Krzywdziński odpowiedział, że w jego zakładzie administracja liczy 3 

osoby: informatyk, kadrowa, która jest już emerytką oraz księgowa, która będzie emerytką od 

1 stycznia 2017 r. czyli jeżeli będzie taka potrzeba będą mogły odejść na emeryturę. Nie będą 

musiały, bo prawo pracy reguluje to dosyć specyficznie.  

 

Dyrektor SPZZOZ R. Adaszewski na pytanie Wiceprzewodniczącego odpowiedział, że w 

jego zakładzie w administracji zatrudnione są 4 osoby. Jedna z osób w najbliższym czasie 

uzyska prawa emerytalne i nikt nie straci pracy. Co jest istotne w tej uchwale, to każdy 

pracownik korzysta z prawa pracy, czyli przez rok czasu nie można mu zmienić ani pogorszyć 

umowy i warunków pracy, także o zwalnianiu nie ma mowy. 

 

Radny M. Kruszelnicki zadał pytanie, czy jest plan zatrudnienia? 

 

Dyrektor SPZZOZ R. Adaszewski uzupełniając informację powiedział, że Dyrektor 

Krzywdziński zatrudnia informatyka, a on ma informatyka dochodzącego to w sposób 

naturalny jeden informatyk zostaje. Są dwie księgowe, z czego jego księgowa deklaruje 

odejście na emeryturę. To jest kwestia oczywiście przyszłości. Zwrócił uwagę na to, że jeżeli 

na 4 osoby, a 2 osoby odchodzą na dłuższe zwolnienie to wtedy administracja jest za bardzo 

obciążona, a w przypadku gdyby było tych osób 6 to będzie inaczej. Dodał, że w związku z 

połączeniem redukcja nie jest planowana.  

 

Wiceprzewodniczący A. Kosior zadał pytanie, czy jest ryzyko, że w połączonym zakładzie 

personel lekarski nie będzie chciał pracować? 

 

Dyrektor SPZOZ M. Krzywdziński odpowiedział, że takie ryzyko istnieje. Wszyscy lekarze 

są zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych, czyli kontraktach lekarskich. Kontrakty 

lekarskie jak do tej pory były przedłużane co roku. Bez względu na to na jakich warunkach 

będą pracować i w jakich warunkach to ten niepokój zawsze będzie. Rozmawiał z lekarzami, 

jeżeli ich sytuacja się nie pogorszy i jeżeli nie zmieni się nic na gorsze to wszyscy chcą 

pracować dalej.  

 

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu z Samodzielnym Publicznym Zespołem 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu. 

W głosowaniu brało udział 10 radnych, „za” opinią pozytywną – 9, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 1. 
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2) w sprawie zamiany niezabudowanych nieruchomości; 

 

Burmistrz R. Relich przedstawił treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Dodał, że 

zamiana jest bez wzajemnych dopłat, czyli równowartość danych nieruchomości na podstawie 

wyceny rzeczoznawcy majątkowego jest porównywalna. Jest to także uzasadnione i poparte 

wnioskiem Rady Sołeckiej i Sołtysa Gościszowa. Jest to działka przyległa do zabytkowego 

parku wiejskiego w Gościszowie. Od ubiegłego roku jest tam boisko piłkarskie, które 

użytkuje Klub Sportowy Orzeł Gościszów i odbywają się różne okolicznościowe imprezy, w 

tym Pieczenica, która jest znana. Dla prawidłowego korzystania i zagospodarowania 

nieruchomości  i nieruchomości przyległych ta zamiana jest uzasadniona. Prace trwają już 

kilka miesięcy i pierwsza propozycja zamiany była nieadekwatna gdyż była różnica w 

wartości, czyli osoba prywatna musiałaby zrekompensować koszt wynikający z różnicy i w 

związku z tym nastąpił podział, czyli pomniejszenie nieruchomości i ostatecznie po 

wykonaniu wyceny są gotowi do zamiany bez wzajemnych dopłat. Popiera wniosek i uważa, 

że jest uzasadniony. 

 

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zamiany niezabudowanych 

nieruchomości. 

W głosowaniu brało udział 10 radnych, „za” opinią pozytywną – 10, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

3) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu; 

 

Burmistrz R. Relich przedstawił treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Dodał, że 

gazociąg już istnieje i funkcjonuje. Koszty jednorazowego wynagrodzenia dla Gminy 

Nowogrodziec nie są wysokie. Inna rzecz – operator otrzymał pozwolenie na budowę i 

przystąpił do realizacji inwestycji bez szczególnych uzgodnień. Jest to inwestycja strategiczna 

dla kraju. Są związane z tym, z uwagi na ograniczenia co do prawa dysponowania 

nieruchomością czyli pas 12 metrów to pokaże prawo do dysponowania, niemniej jednak są 

korzyści finansowe – podatkowe z uwagi na rozbudowę tłoczni i budowę tego gazociągu, 

czyli będzie miało pozytywny wpływ na budżet przyszłego roku. Inne rzeczy związane z 

ochroną środowiska, bezpieczeństwem mieszkańców – ma nadzieję, ale gwarancji dać nie 

może, że są zachowane. Tego rodzaju instalacje z uwagi na rodzaj nośnika energii stwarzają 

określone zagrożenia, ale jest to obiekt kubaturowo oddalony od siedzib ludzkich, nie w 

bezpośrednim sąsiedztwie. Uważa, że z tego tytułu nie powinno być w przyszłości 

jakichkolwiek problemów. W kontekście rozwoju gminy – istniejąca infrastruktura, choć nie 

jest zadaniem inwestycyjnym samodzielnym wpływa pozytywnie na wiele elementów 

rozwoju gospodarczego. Szczególnym jego staraniem, co zawsze podkreśla, to jest troska o 

ochronę środowiska i ochronę zdrowia mieszkańców.  

 

Radny R. Jaworski zadał pytanie, jaka jest wielkość tych działek? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że to nie są powierzchniowo duże działki, bo służebność 

ustanawiana jest tylko na pasie 12 metrów. W tej chwili konkretnie nie może odpowiedzieć na 

to pytanie, ale na sesji uzupełni tą informację.  

 

Sekretarz GiM D. Jancelewicz poinformował, że są to działki drogowe wewnętrzne. 
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Radny M. Kruszelnicki zadał pytanie, jakie dochody dla gminy z tego tytułu? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że podawanie w tej chwili jakiejkolwiek wartości jest o 

tyle nieuzasadnione, że podatnik składa deklarację i jest to forma samoopodatkowania. W 

kompetencji burmistrza jako organu podatkowego jest weryfikacja czy zgodnie ze stanem 

faktycznym, rzeczywistym i prawnym deklaracja podatkowa odzwierciedla zobowiązanie 

podatkowe. Na to pytanie będzie mógł odpowiedzieć wtedy gdy podatnik złoży deklarację w 

styczniu przyszłego roku. 

 

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu.  

W głosowaniu brało udział 10 radnych, „za” opinią pozytywną – 10, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

4) w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 

września 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i 

Miasta Nowogrodziec”; 

 

Burmistrz R. Relich przedstawił uzasadnienie.  

 

Następnie insp. ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej E. Zdunek dokonała 

uzupełnienia. Program był oceniany i konsultowany przez ekspertów z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ponieważ jest dofinansowanie z 

Narodowego Funduszu na opracowanie tego programu. Został oceniony pozytywnie pod 

względem dopełnienia wszelkich formalności jeżeli chodzi o formę i zakres. Do końca 

czerwca br. Narodowy Fundusz będzie wypłacał refundację dla Gminy. Przed refundacją 

należy doprecyzować i wskazać wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 

 

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/89/15 Rady 

Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowogrodziec”. 

W głosowaniu brało udział 10 radnych, „za” opinią pozytywną – 10, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

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

 

Skarbnik I. Johna-Rudko omówiła proponowane zmiany. 

 

Następnie Burmistrz R. Relich powiedział, że są zmartwieni decyzją Dyrektora Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w sprawie przesunięciea zadania budowy chodnika przy ul. Chrobrego i 

Słowackiego. Dyrektor twierdził, że po dwóch postępowaniach o zamówienie publiczne nie 

udało się wyłonić projektanta na zaprojektowanie chodnika. W latach poprzednich, choćby 

budowa chodnika przy ul. Strzeleckiej i Kaolinowej zadanie było realizowane samodzielnie, 

też w ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego i zrealizowane w 

jednym roku budżetowym. Trzecie postępowanie chcą ogłosić w formie zaprojektuj i 
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wybuduj. Czy to przyniesie zamierzony efekt – dążą do tego, aby tak było. Gmina składała 

deklaracje, że przyjmie to zadanie do realizacji i będzie samodzielnie je wykonywać, ale 

niestety, nie tyle się  spotkało z odmową co z brakiem chęci podjęcia rozmów.  

 

Radny K. Czerniak zadał pytanie z jakiego powodu nie został rozstrzygnięty? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei stwierdzi, 

że środki, które przeznaczył zamawiający są niższe jak oferta najtańsza, która wpłynęła w 

postępowaniu o zamówienie publiczne.  

 

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

W głosowaniu brało udział 10 radnych, „za” opinią pozytywną – 10, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

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

rok. 

 

Skarbnik I. Johna-Rudko omówiła proponowane zmiany. 

 

Uzupełnienia dokonał Burmistrz R. Relich: 

1) Gimnazjum w Nowogrodźcu: 

 renowacja parkietu – po blisko 9 latach bardzo dobrego użytkowania i przy tak 

intensywnej eksploatacji  wymaga cyklinowania, aby zachować jego trwałość 

użytkowania na kolejne lata, 

 wymiana okien – przy wykonywanej termomodernizacji w latach równolegle 

budowanej szkoły podstawowej w Nowogrodźcu nie zostały wymienione okna, 

 malowanie ciągów komunikacyjnych – wynika z oceny dyrektora i sanepidu. 

Ponadto zasygnalizował o problemie dachu i kominów wentylacyjnych Szkoły Podstawowej 

w Nowogrodźcu. 

2) dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu – podjęto decyzję zwiększenia 

środków na działalność statutową. Na każdą uroczystość począwszy od Pieczenicy w 

Gościszowie, Jarmark Garncarski, Dożynki Gminne w Kierznie, Święto Chleba w 

Milikowie, Kolęda na Nowogrodzieckim Rynku, orkiestra dęta i sekcje dla dzieci, 

zespoły ludowe czy inne rodzaje działalności, które podejmuje GCKiS – budżet 

ustalony pierwotnie jest niewystarczający.  

 

W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

 

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

Miasta Nowogrodziec na 2016 rok. 

W głosowaniu brało udział 10 radnych, „za” opinią pozytywną – 10, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 3.  
 

Radna Aneta Bochenek zadała pytanie, co będzie z placem zabaw przy przedszkolu w 

Zebrzydowej? 
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Burmistrz R. Relich odpowiedział, że inwestycja główna została zakończona. Opublikowano 

zamówienie w sprawie wyposażenia, którego koszt wynosi ok 90 tys. zł. Jest to zadanie 

priorytetowe żeby przenieść i uruchomić działalność w nowym obiekcie. W ramach części 

zakupu wyposażenia do budynku obejmuje część urządzeń, które mają być na zewnątrz, ale 

trudno to nazwać placem zabaw i dzisiaj nie może powiedzieć, czy potwierdzić, że to będzie 

plac zabaw. Druga sprawa – mieszkańcy Zebrzydowej wnioskują o przeniesienie istniejącego 

placu za budynkiem obecnego przedszkola, ale ta decyzja wymaga przygotowania w związku 

z tym, że te urządzenia muszą być zamontowane z zachowaniem wszelkich atestów, 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny. W budżecie nie ma tytułu inwestycyjnego 

pod nazwą budowa placu zabaw przy Filii Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej i w związku z 

tym nie podjęto żadnych działań, które zaowocowałyby realizacją tego zadania w roku 

bieżącym, ale to zadanie jest planowane.  

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Wiceprzewodniczący Rady A. Kosior o godz. 

15:50 zamknął posiedzenie.  

 

 

       Protokołowała:                                                                                    Przewodniczył: 

 

                                                                                                           Wiceprzewodniczący Rady  

     Jolanta Janeczko                                                                                 

                                                                                                                   Arkadiusz Kosior 

        podinspektor  

ds. obsługi Rady Miejskiej 

 


