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Protokół nr 16/16 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

odbytego 19 października 2016 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Miejskiej Antoniny Szelechowicz. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 16:05 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Nieobecni radni: Kazimierz Czerniak, Józef Pełka. 

Spóźniona Radna Barbara Sikora. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Z-ca Burmistrza Dariusz Jancelewicz; 

3) Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego Mirosław Rutyna; 

4) Kierownik Zakładu Obsługi Szkół Marta Kołodziejska; 

5) Przedstawiciel Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego we Wrocławiu Marta 

Biczkowska; 

6) Przedstawiciele inwestora linii elektroenergetycznej Mikułowa – Czarna. 

 

Temat posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenie. 

2. Opiniowanie projektów uchwał na XXVIII 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 przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec na lata 

2016-2023; 

 

Przedstawiciel Dolnośląskiego Centrum Rozwoju Lokalnego M. Biczkowska przedstawiła w 

formie prezentacji główne założenia programu, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu. 

 

Radny R. Jaworski zwrócił uwagę na błąd w ostatniej tabeli – kolumny a i b się sumują a 

przedostania i ostania nie. 

Przedstawiciel DCRL M. Biczkowska podziękowała za uwagę i powiedziała, że zostanie to 

zweryfikowane w dokumencie. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 
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Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2023. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa 

napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna; 

 

Przedstawiciel inwestora M. Ignar przedstawił w formie prezentacji stan inwestycji budowa 

linii Mikułowa – Czarna, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Następnie 

została omówiona propozycja trasy inwestycji.  

 

Następnie Burmistrz R. Relich poinformował, że koszty prac planistycznych pokrywa 

wnioskodawca. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – 

Czarna. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec; 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że projekt poprzedza przyjęty projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i 

obejmuje studium, które jest dla całej gminy Nowogrodziec.  

 

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 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Gościszów; 

 

Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego M. Rutyna poinformował, że 

przedmiotem projektu uchwały jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Gościszów. Nasuwa się zbieżność, ale jest to zbieżność przypadkowa 

ponieważ poprzednie dwie uchwały dotyczyły również miejscowości Gościszów, dotyczyły 

inwestycji infrastrukturalnej ponad gminnej, ogólnokrajowej czyli nowej linii energetycznej 

Mikułowa – Czarna. Natomiast przedmiotem tej uchwały są tereny zainwestowania wsi, które 

były przedmiotem wcześniejszej uchwały o zmianie studium. Obecna uchwała jest 

kontynuacją prac planistycznych, które podjęte zostały dwa lata temu przeprowadzając 

zmiany studium zagospodarowania Gminy Nowogrodziec w części dotyczącej wsi 
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Gościszów. Uchwała jest kolejną uchwałą, która docelowo ma za zadanie zwiększyć obszary 

dopuszczone do zabudowy w centralnej części wsi Gościszów. Wieś Gościszów posiada 

pewne ograniczenia – z jednej strony konserwatorskie wynikające z charakteru układu 

łańcuchowego wsi, z drugiej strony na dużą ilość gruntów chronionych. Grunty chronione to 

grunty klasy III i wyższej, a takie na terenie wsi Gościszów występują. Stąd możliwości 

inwestowania na terenach rolnych wsi Gościszów są dość ograniczone. Po analizie wniosków 

dwa lata temu przystąpiono do zmian studium. W sierpniu br. uchwalone zostały te zmiany 

studium stąd w konsekwencji w tej chwili przystępuje się do zmian w miejscowych planach. 

Tematycznie wyodrębnione zostały cztery obszary, które podlegałyby wcześniejszym 

analizom i które wstępnie zostały zaakceptowane.  

 

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 Gościszów. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

5) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych; 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że projekt uchwały zgodnie z przepisami zakłada 

obowiązek ustalenia opłaty, która nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia 

za pracę, obecnie jest to 1850 zł. Wysokość opłaty za wpis na poziomie 300 zł odzwierciedla 

rzeczywiste koszty administracyjne.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do 

rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

6) w sprawie zawarcia umowy dzierżawy  na okres powyżej 3 lat; 

 

Z-ca Burmistrza D. Jancelewicz zapoznał z treścią projektu uchwały oraz poinformował, że 

jest to działka na której znajduje się zrekultywowane składowisko odpadów. Wpłynął 

wniosek o wydzierżawienie działki z przeznaczeniem na cele rolne tj. postawienie pasieki 

pszczelarskiej. Innej działalności nie można prowadzić, bo nie może być ingerencji w 

zrekultywowane składowisko. Stosownymi umowami będzie uregulowane korzystanie z tego 

terenu.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy  na okres 

powyżej 3 lat. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 
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7) w sprawie dostosowania Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu do pełnienia 

wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek 

oświatowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym; 

 

Burmistrz R. Relich dla przypomnienia wskazał datę 27 kwietnia 2007 r. kiedy to Zakład 

został powołany uchwałą do życia. Na początku w bardzo trudnych warunkach zajmował się 

administrowaniem i współpracą z dyrektorami w zakresie zarządzania jednostkami 

oświatowymi. Obecnie nie musimy tworzyć zakładu obsługi szkół tak jak inne gminy, które 

takiego podmiotu do tej pory nie posiadały, ale jesteśmy zobligowani do dostosowania gdyż 

ustawodawca pozwala na objęcie centralizacją także inne jednostki budżetowe.  

 

Następnie Kierownik ZOSz M. Kołodziejska omówiła poszczególne zapisy projektu uchwały 

oraz zapisy projektu statutu zakładu.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie dostosowania Zakładu Obsługi Szkół w 

Nowogrodźcu do pełnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 

jednostek oświatowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

8) w sprawie nadania Statutu Zakładowi Obsługi Szkół w Nowogrodźcu; 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Zakładowi Obsługi Szkół 

w Nowogrodźcu. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

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

 

Burmistrz R. Relich omówił poszczególne pozycje zmian. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy i Miasta Nowogrodziec 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

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

rok; 

 

Burmistrz R. Relich omówił proponowane zmiany w planie finansowym dochodów i 

wydatków. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 
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Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i 

Miasta Nowogrodziec na 2016 rok. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 13, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 3. W sprawach różnych poruszono następujące kwestie: 

 

1) radny P. Nieratka – zniszczony chodnik w Milikowie przy skręcie na „Żabniak”; 

 

2) radny A. Kosior – wprowadzenie ograniczenia prędkości lub zamontowanie barierek 

ochronnych  przy zakrętach naprzeciwko cmentarza komunalnego w Nowogrodźcu, 

aby zapobiec wypadkom; 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że wniosek zostanie ponowiony, ale niestety nie znajduje 

uznania ze strony Zarządu Dróg Powiatowych gdyż m.in. pan S. mieszkaniec wnioskował o 

zmianę oznakowania terenu zabudowanego, o kontrole Policji, o ustawienie znaku 

ograniczającego prędkość, ale wniosek został rozpatrzony negatywnie. 

 

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

16:05 zamknęła posiedzenie.  

 

 

       Protokołowała:                                                                                    Przewodniczyła: 

 

                                                                                                             Przewodnicząca Rady  

     Jolanta Janeczko                                                                                 

                                                                                                            Antonina Szelechowicz 

        podinspektor  

ds. obsługi Rady Miejskiej 

 

 

 


