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Protokół nr 15/16 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

odbytego 29 sierpnia 2016 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Miejskiej Antoniny Szelechowicz. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 16:10 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Nieobecni radni: Mirosław Kędzia, Katarzyna Kiecenka, Arkadiusz Kosior, Piotr Nieratka, 

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) Z-ca Naczelnika Wydziału Komunalnego Andrzej Drąg; 

5) pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego Wydziału Inwestycji Mirosław 

Rutyna; 

6) Projektant planu Michał Wilejczyk. 

 

Temat posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenie. 

2. Opiniowanie projektów uchwał na XXVII 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 uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec; 

 

Projektant planu M. Wilejczyk poinformował, że planowanie przestrzenne w Polsce składa się 

z dwóch dokumentów. Na szczeblu gminy jest to studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Wszelka zmiana, wszelka nowa inwestycja zarówno celu publicznego jak też inwestycje 

prywatne musi być zgodne z planem, a jeśli dokonuje się zmian w planie to trzeba sprawdzić 

czy jest to zgodne ze studium. Pierwsze studium gminy Nowogrodziec zostało uchwalone w 

1996 roku i wtedy uchwalono pierwszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Dziesięć lat później gmina dokonała całościowej aktualizacji studium. Co jakiś czas 

dokonywało się zmian w planie w związku z nowymi inwestycjami więc studium również 

było zmieniane. Przedkładana zmiana dotyczy niewielkich obszarów w Gościszowie. Nie 

wolno było na mocy uchwały o przestąpieniu sprzed roku dokonywać żadnych innych zmian. 

Celem tej zmiany było powiększenie granic projektowanego zainwestowania, one zostały 
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powiększone, jakby przesunięte od głównej osi wsi w kierunku północy i południa ze 

wszystkich stron. Proponowana zmiana – powiększenie granic projektowanego 

zainwestowania umożliwi zmianę planu i przyjęcie wniosków mieszkańców. Dodał również, 

że ustawodawca nie cały rok temu dokonał bardzo istotnej zmiany, zmiany w dwóch 

ustawach o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. Pierwsza zmiana jest sprzyjająca ludności miejscowej, bo 

pozwala jakby uciec od konieczności uzyskania zgód na wyłączenie gruntów chronionych 

czyli klasy od I do III jeśli odpowiednio zlokalizuje się projektowaną zabudowę w pobliżu 

istniejącego zainwestowania, czyli niedaleko od wsi tylko możliwie jak najbliżej głównej 

drogi tam gdzie przebiegają główne kanały infrastruktury technicznej czyli woda, kanalizacja, 

światło itd. Druga zmiana polega na tym, że od gminy żąda się przeprowadzenia analiz 

demograficznych, społecznych, gospodarczych oraz sporządzenia bilansów terenu. Celem 

zasadniczym tych bilansów jest stop rozproszeniu zabudowy, czyli bilanse służą po to żeby 

pokazać ile terenów wolnych niezagospodarowanych, niezainwestowanych znajduje się w 

obrębie granic istniejącego zainwestowania.  

 

Burmistrz R. Relich powiedział, że od wielu lat w dyskusjach nad zmianami w planach 

zagospodarowania przestrzennego, szczególnie w kontekście budowy kanalizacji sanitarnej 

sygnalizował i odpowiadał na pytania mieszkańców dot. budowy sieci kanalizacji z uwagi na 

liczbę mieszkańców na kilometr sieci.  

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

10 radnych) 

Stanowisko ustawodawcy jest jak najbardziej racjonalne żeby nie rozpraszać terenów 

inwestycyjnych bo później koszty są niewspółmierne do oczekiwań w aspekcie np. ceny za 

wodę i za ścieki oraz konieczność budowy infrastruktury dróg, oświetlenia ulicznego, czy 

innych elementów, za które w zakresie zadań własnych odpowiedzialna jest gmina.  

Potencjał i zasoby pod względem budownictwa mieszkaniowego w gminie są bardzo duże. Z 

tym, że znaczna część nieruchomości stanowią własność prywatna nie gminy, szczególnie w 

Nowogrodźcu.  

 

Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz stwierdziła, że należy pomóc ludziom ponieważ są 

rodziny, które własne działki chcą oddać dzieciom na budowę, aby nie musiały kupować. 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że intencją jest aby pomagać mieszkańcom w 

zagospodarowaniu nieruchomości, które stanowią potencjał inwestycyjny.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec 

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

„wstrzymujących się” – 1. 

 

2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów ujęć wody w obrębie Gierałtów; 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że projekt uchwały jest wnioskiem Zarządu Spółki 

„Hydro-Tech”. W załączniku określone jest położenie nieruchomości, na której znajduje się 

stacja uzdatniania wody. Zmiana w planie docelowo umożliwi przystąpienie do modernizacji 

stacji uzdatniania wody. Są dwa podstawowe powody, jeden to wniosek gminy złożony za 
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pośrednictwem Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w 

Kamiennej Górze o rozszerzenie strefy ekonomicznej o strefę aktywności gospodarczej i w 

związku z tym należy zwiększyć potencjał zasobów wody i dostarczania dla przedsiębiorców, 

którzy obecnie prowadzą działalność gospodarczą i dla tych, którzy będą w przyszłości 

prowadzić. Drugi powód to planowana budowa autoportu w Godzieszowie oraz stacja 

uzdatniania wody w Gierałtowie została wpięta do systemu sieci wodociągowej na terenie 

całej gminy. Na potwierdzenie tych słów faktem jest to, że Spółka „Hydro-Tech” otrzymała 

dotację na budowę kanalizacji sanitarnej w kolejnych miejscowościach w gminie. Pismem z 

dnia 4 sierpnia br. ocena ostatecznie wniosku jest pozytywna. Został wyznaczony 60 dniowy 

termin do podpisania umowy. Wartość dotacji dla spółki wynosi 27.468.053,58 zł. Realność 

rozpoczęcia inwestycji w Czernej, Godzieszowie i Zebrzydowej już jest. W związku z tym 

będą przygotowywane postępowania o zamówienia publiczne.  

 

Uzupełnienia dokonał pracownik Wydziału Inwestycji M. Rutyna – obecne plany miejscowe 

dotyczące tego obszaru nie uwzględniały możliwości inwestowania na terenie stacji ujęć 

wody, nie umożliwiały rozbudowy stacji ujęć wody, a taka potrzeba istnieje. Przygotowany 

został projekt uchwały na mocy, którego powstanie miejscowy plan zagospodarowania ujęć 

wody i kompleksowo zostanie to opisane w jakim kierunku i w jakim stopniu będzie można te 

ujęcia wody rozbudowywać o kolejne stacje.  

 

Radna B. Sikora zadała pytanie, czy dotyczy to też wcześniejszej sprawy Gościszowa – 

poszerzenia studium, kiedy będzie można składać wnioski o zmianę? 

 

Pracownik Wydziału Inwestycji M. Rutyna odpowiedział, że w uzasadnieniu do tej uchwały 

ostatni akapit mówi: „Zmiana planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania gminy Nowogrodziec” – oznacza to, iż wszystkie prace zarówno nad 

miejscowym planem ujęć wody jak i nad studium nie nakładają się na siebie i mogą iść 

równolegle.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów ujęć wody w obrębie 

Gierałtów. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów; 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że jest to kolejna nieruchomość, która stanowi własność 

prywatną firmy PTS INVESTS GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu. Wnioskodawca 

jest inwestorem w zakresie autoportu w Godzieszowie. Na wniosek inwestora dokonano już  

dwukrotnie zmian w planie zagospodarowania zgodnie z jego planami inwestycyjnymi. W 

dniu 20 października 2015 r. zwrócono się o dokonanie zmian w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje działkę stanowiącą załącznik graficzny do 

omawianego projektu uchwały. Z uwagi na to, że realność zamiaru inwestycyjnego może nie 

tyle stała pod znakiem zapytania, ale oczekiwano na rozpoczęcie prac budowlanych. Uznał, 

że na tym etapie nie istnieje ryzyko dla inwestora, który z uwagi na brak zmian w planie 

ograniczałoby go w zdolności do podjęcia inwestycji. Warunkował kolejne przedłużenie 
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projektu uchwały od rozpoczęcia prac, bądź przynajmniej złożenia wniosku o pozwolenie na 

budowę, które w pierwszym okresie inwestycyjnym gwarantowałoby, że ten efekt rozwoju 

gminy będzie miał miejsce. Wniosek o pozwolenie na budowę inwestor złożył do Starostwa 

Powiatowego w Bolesławcu 8 lipca 2016 r., a pismem 12 lipca 2016 r. ponowił wniosek o 

zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów. W zamyśle inwestora 

działka ma być przeznaczona na parkingi dla samochodów ciężarowych.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

4) w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Nowogrodziec; 

 

Z-ca Naczelnika Wydziału Komunalnego A. Drąg poinformował, że wpłynęły wnioski o 

przedłużenie umów dzierżawy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli umowa 

zawierana jest na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także jeżeli 

po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość to wymagana jest zgoda Rady.   

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

5) w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Nowogrodziec; 

 

Z-ca Naczelnika Wydziału Komunalnego A. Drąg poinformował, że wpłynął wniosek o 

przedłużenie umowy dzierżawy części niezabudowanej działki położonej w Zagajniku.   

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

6) w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Nowogrodziec; 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że są to nieruchomości na terenie aktywności 

gospodarczej obecnie dzierżawione przez trzech dzierżawców rolników i istnieje konieczność 

przedłużenia umów.  
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W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

7) w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości; 

 

Z-ca Naczelnika Wydziału Komunalnego A. Drąg poinformował, że wpłynął wniosek pani A. 

L. o wykupienie części drogi, która przebiega przez jej podwórko. Ta droga nikomu innemu 

nie służy tylko właścicielowi i dlatego wniosek jest uzasadniony.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży 

nieruchomości. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu; 

 

Z-ca Naczelnika Wydziału Komunalnego A. Drąg poinformował, że wpłynął wniosek 

Ośrodka Szkolenia Kierowców „Bujak” w sprawie przedłużenia umowy najmu 

pomieszczenia sali lekcyjnej w budynku Gimnazjum na prowadzenia szkolenia kursowego 

kierowców.  

  

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

9) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji 

Nieruchomości Rolnych; 

 

Z-ca Naczelnika Wydziału Komunalnego A. Drąg poinformował, że w związku z budową 

sieci kanalizacyjnej w Gierałtowie i Gościszowie zostały wydzielone działki pod 

przepompownię ścieków. Działki zostały wydzielone na gruntach Agencji Nieruchomości 

Rolnych i aby Agencja mogła nieodpłatnie przekazać to należy podjąć uchwałę.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

10) w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu; 
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Burmistrz R. Relich poinformował, że zgodnie z uzasadnieniem zadanie zostało zrealizowane 

w inny sposób przez Stowarzyszenie, ale zabezpieczenie nie było konieczne w związku z tym 

uchyla się uchwalę aby uporządkować dość istotną materię jeżeli chodzi o prawa majątkowe.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w 

Nowogrodźcu. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

11) w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej; 

 

Z-ca Naczelnika Wydziału Komunalnego A. Drąg poinformował, że konieczność zmiany 

uchwały podyktowana jest stanowiskiem nadzoru prawnego w kwestii stosowania zerowych 

składek.  

 

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 10 radnych, „za” opinią pozytywną – 10, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

12) w sprawie wzniesienia pomnika w postaci tablicy pamiątkowej; 

 

Burmistrz R. Relich zapoznał z treścią uchwały wraz z uzasadnieniem. Lokalizacja pomnika 

przy Domu Strażaka OSP w Nowogrodźcu przed głównym wejściem.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika w postaci tablicy 

pamiątkowej. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

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

rok; 

 

Skarbnik I. Johna-Rudko omówiła proponowane zmiany w planie finansowym dochodów 

oraz w planie finansowym wydatków. 

 

Następnie Burmistrz R. Relich dokonał uzupełnienia w zakresie: 

 inwestycje na obiektach sportowych – boisko w Zebrzydowej – Zarząd Sparta 

Zebrzydowa zwrócił się z wnioskiem o sfinansowanie ujęcia wody czyli budowa 

studni i urządzeń pomocniczych, 

 inwestycje na obiektach sportowych – boisko Wykrotach – budowa ujęcia wody ze 

studnią z dostarczeniem zasilania.  Klub posiada już urządzenie do nawadniania i w 

związku z tym kwota jest niższa,  

 rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem 
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terenu – obiekt jest już chroniony przez pracownika firmy zewnętrznej poza 

godzinami pracy, całość działalności podstawowej została przeniesiona do nowego 

obiektu. Po wykonanych pracach uznano, że należy przystąpić do rozpoczęcia prac 

projektowych. Dookreślono cztery funkcje starego obiektu: rozszerzenie działalności 

zakładu opieki leczniczej, dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku 

(prawdopodobnie będzie to nowa jednostka budżetowa), centrum rehabilitacji, 

świetlica środowiskowa, która jeśli powstanie może być finansowana jako działalność 

z programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnień, 

 rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku komunalnego 

przy ul. Lubańskiej 15 i zagospodarowanie terenu – budynek przy ul. Lubańskiej 14 – 

nieruchomość nabyta od Grupy INCO (biurowiec, który stanowi część działalności 

gospodarczej), rozbiórka budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15 – stan 

techniczny wymaga kapitalnego remontu, ale na to gmina się nie decyduje. W związku 

z obowiązującym prawem budowlanym pod pojęciem zagospodarowania terenu dla 

potencjalnych adresatów budynku przy ul. Lubańskiej 14 przewidywane są funkcje: 

zachowanie na parterze lokali działalności usługowej, a na I i II piętrze lokale 

komunalne mieszkalne. Zagospodarowanie terenu wymaga stworzenia określonych 

liczby miejsc parkingowych. Pod względem komunikacyjnym rozbiórka budynku 

pozwoli na wykorzystanie dojazdu do nieruchomości zakładu opiekuńczo-

leczniczego, hali fabrycznej i sklepu.  

 zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Nowogrodziec Osiedle – zarząd 

stowarzyszenia zwrócił się z wnioskiem o zakup samochodu używanego z terenu 

Gminy Osiecznica. Zakup samochodu pozwoli na wycofanie z eksploatacji 

samochodu Żuk. 

Pozostałe zmiany w zakresie oświaty – należy pochwalić Dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Gierałtowie, który zwrócił się z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej i w związku 

z tym otrzymał dotację. Podział tych środków stanowi uzupełnienie oferty dydaktycznej w 

szkole.  

W zadaniach inwestycyjnych drogowych część zadań już jest zakończona. Na wszystkie 

zadania zostały podpisane umowy i zadania są w trakcie realizacji. 

16 sierpnia br. zostało podpisane z Powiatem Bolesławieckim porozumienie intencyjne o 

zadaniach przyszłego roku. Starosta pierwotnie proponował współfinansowanie przebudowy 

drogi Gościszów – Ocice i miało to być jedyne zadanie do realizacji w przyszłym roku. 

Gmina wnioskowała o więcej zadań tj. budowa chodnika przy ul. Słowackiego, przebudowa 

drogi powiatowej Gierałtów – Czerna, kontynuacja budowy chodnika przy ul. Mickiewicza, 

budowa chodnika przy ul. Nowogrodzkiej. Ostatecznie porozumienie intencyjne zostało 

podpisane na dwa zadania, czyli przebudowa drogi Gościszów – Ocice i częściowa 

przebudowa drogi Gierałtów – Czerna.  

 

Radny K. Czerniak poprosił o omówienie zadania „Modernizacja pokrycia dachu na Szkole 

Podstawowej w Nowogrodźcu – etap I” w kwocie 180.000 zł. 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu to nowy obiekt. 

Na podstawie ekspertyzy i oceny stanu technicznego niestety wymaga kapitalnego remontu 

ponieważ występują na całej połaci powierzchni dachu znaczące elementy do poprawy. 

Następnie zapoznał z podsumowaniem wniosków, uwag i zaleceń – „Stan techniczny 

elementów budynku pozwala na jego dalsze użytkowanie, jednakże należy niezwłocznie 

przystąpić do remontu pokrycia dachowego. Konieczna jest rozbiórka całości pokrycia, 

wymiana i prawidłowe ułożenie foli dachowej, montaż kontrłat oraz łat dachowych. Ułożenie 

dachówki, którą dopuszcza producent do dachów o nachyleniu 20
o
. Konieczna jest też 
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wymiana obróbek koszowych, przy istniejących ścianach i kominach oraz wykonanie pasa 

nadrynnowego i podrynnowego. Należy też w całości wymienić dekowanie okapu oraz 

zamontować nowe kratki wentylacyjne z siatki stalowej, odpornej na ptaki. Przy wymianie 

rynien i rur spustowych należy ograniczyć spuszczanie wody na dachy niższe i zwiększyć w 

miarę możliwości rury spustowe. Należy ocieplić kanały wentylacyjne na poddaszu, aby 

zapobiec skraplaniu pary wodnej oraz zamontować na wylotach siatkę zabezpieczającą przed 

ptakami. Zaleca się wykonanie dla obiektu audytu energetycznego, określającego optymalną 

grubość ocieplenia ścian i stropu na ostatnią kondygnacją oraz uzasadniającego konieczność 

przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych. Przy wykonywaniu termomodernizacji należy 

stosować tynk cienkowarstwowy zapobiegający powstawaniu glonów, grzybów i porostów. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać projekt budowlany oraz uzyskać 

niezbędne pozwolenia. Wszystkie roboty związane z remontem powinny być prowadzone pod 

nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.”. 

Uważał, że pozostał jedyny obiekt do modernizacji jakim jest Zespół Szkół w Nowej Wsi. 

Nie sadził, że to będzie Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu i na to nie byli przygotowani. 

Stan techniczny może nie zagraża wprost bezpieczeństwu uczniów i osób tam 

przebywających, ale są stałe elementy zalewania ścian i instalacji elektrycznej. I trzeba jasno 

powiedzieć z uwagi na złą jakość wykonanych prac, albo niezgodną z przepisami. Warto 

podkreślić, że to jest czas kiedy nie był burmistrzem. Poprzedni dyrektor tego nie zgłaszał w 

taki sposób jak obecny i to zostało ujawnione dopiero teraz. Kwota 180 tys. zł jest to pierwszy 

etap prac i prawdopodobnie będzie istniała konieczność kontynuacji w drugim etapie ale w 

przyszłym roku budżetowym. Generalnie wniosek jest jeden, że należy cały dach 

przebudować, ale nie zgadza się na to i wybiera z całą odpowiedzialnością rozwiązanie 

pośrednie ale skuteczne. Ma nadzieję, że nie trzeba będzie wracać do budynku za lat kilka. 

 

Radna B. Sikora powiedziała, że subwencje nie starczają na pokrycie kosztów szkół i gmina 

musi dokładać. Szkoła w Gościszowie otrzymuje mniejszą kwotę niż inne szkoły. Rodzice to 

widzą i zostali ostatnio poinformowani, że radni przesunęli środki, które były przeznaczone 

na szkołę w Gościszowie na inną inwestycję. Dlatego prosi o zwiększenie środków dla szkoły 

w Gościszowie. 

 

Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz zwróciła się z zapytaniem do radnej Sikory – czy 

Gościszów policzył ile w ciągu roku otrzymał na inwestycje w porównaniu do innych 

miejscowości? 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że rozmawiał z rodzicami i takie słowa nie padają, że ktoś 

komuś zabrał. Jest problem z komunikacją, albo zachowamy formę pisemną, albo będziemy 

sobie więcej ufać. Szkoła w Gościszowie dzięki staraniom przez lata została wyremontowana, 

została wybudowana sala gimnastyczna, powstało boisko i plac zabaw, zagospodarowany 

został teren jako teren zielony. Oczywiście był wniosek pani dyrektor i rady rodziców o 

utworzenie tam boiska i ta potrzeba zaspokojona została tylko w części bo nie powstały 

bramki i elementy infrastruktury sportowej. Pytanie o jej potrzebę i priorytet. Na przełomie 

roku bieżącego i poprzedniego zrealizowano ogromne dwa zadania inwestycyjne w 

Wykrotach i Gierałtowie. Kolejne trzecie zadanie inwestycyjne w Zebrzydowej w Filii 

Zespołu Szkół w Nowej Wsi z adaptacją i przeznaczeniem na przedszkole publiczne.  

 

Radna B. Sikora dodała, że rodzice starają się jak mogą, robią różne imprezy, zbierają 

pieniądze aby coś zrobić w tej szkole i dlatego proszą aby im pomóc i zrobić coś większego.  

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że docenia to, tylko tak jak rozmawiał z radą rodziców – 
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altanka i spożywanie alkoholu na terenie szkoły – na to nie ma zgody ze strony dyrektora 

szkoły, nauczycieli i organu prowadzącego. Teren jest nieogrodzony i w związku z tym 

stanowcze nie i nie ma pola do dyskusji na ten temat. Monitoring na pewno nie pomoże, może 

pomóc prewencyjnie. Jeżeli chodzi o inne rzeczy związane z zakupem materiałów, które są 

potrzebne do prac dydaktycznych, czyli w ramach działalności statutowej szkoły to jest rola 

współpracy w zakresie rady rodziców, rady pedagogicznej czy dyrektora szkoły. Gmina w to 

nie ingeruje i tak dzieje się w wielu szkołach.  

 

Radna B. Sikora dodała odnośnie altanki – nie ma takiego przyzwolenia picia alkoholu. Po to 

powstało aby spotykały się dzieci podczas zajęć i po lekcjach. To nie jest metoda żeby nie 

robić nic bo będzie picie. Nie można tego przewidzieć.  

 

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 10 radnych, „za” opinią pozytywną – 10, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 3.  

 

Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz poruszyła sprawę niskiej frekwencji radnych w 

uroczystościach gminnych, komisjach i sesjach. 

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady A. Szelechowicz o godz.  

16:10 zamknęła posiedzenie.  

 

 

       Protokołowała:                                                                                    Przewodniczyła: 

 

                                                                                                             Przewodnicząca Rady  

     Jolanta Janeczko                                                                                 

                                                                                                            Antonina Szelechowicz 

        podinspektor  

ds. obsługi Rady Miejskiej 

 

 


