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Protokół nr 18/16 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

odbytego 28 listopada 2016 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Miejskiej Antoniny Szelechowicz. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 16:50 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Spóźniony radny Mirosław Kruszelnicki. 

Nieobecni radni: Artur Kozioł, Józef Pełka. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko. 

 

Temat posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenie. 

2. Opiniowanie projektów uchwał na XXX 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 powierzenia wykonywania zadań własnych Gminy Nowogrodziec Spółce 

Hydro-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogrodźcu; 

 

Burmistrz R. Relich przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

Radny K. Sadowski zadał pytanie, czy zostały ujęte nowe odcinki dróg do odśnieżania? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że uchwała tego nie określa, ale prosi o wskazanie nowych 

odcinków nie zawartych w specyfikacji, która jest załącznikiem do umowy z Hydro-Techem. 

Obowiązująca umowa nie odpowiada rokowi kalendarzowemu, bo jest to z uwzględnieniem 

sezonu. 

 

(na posiedzenie przybył spóźniony radny M. Kruszelnicki) 

 

Radny M. Kędzia zadał pytanie, czy jest szansa na koszenie boiska w Czernej? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że boisko w Czernej jest utrzymywane. Hydro-Tech na 

zlecenie Gminnego Centrum Kultury i Sportu, ale w ramach też umowy o utrzymaniu zieleni 

kilkakrotnie takie koszenia wykonał. Postulowana przez sołtysa i lokalną społeczność 
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częstotliwość w opinii jest zbyt niska w związku z tym GCKiS powinno wystąpić o ujęcie 

utrzymania, bo obiekty sportowe zewnętrzne są finansowane przez gminę.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie powierzenia wykonywania zadań 

własnych Gminy Nowogrodziec Spółce Hydro-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogrodźcu. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

2) w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021”; 

 

Burmistrz R. Relich przedstawił projekt uchwały. Ponadto poinformował, że jest to bardzo 

ważna uchwała, gdyż ona w latach kolejnych począwszy od roku bieżącego z uwagi na 

podjęte zobowiązania, które mają charakter umowny, po pierwsze związane z otrzymaniem 

dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest w 

toku realizacji. Postępowanie o zamówienie publiczne pozwoliło na wyłonienie wykonawcy – 

firma Jasta Plus z Żar. Wykonują 3 zadania: budowa wodociągu w Godzieszowie, budowa 

kanalizacji sanitarnej z Godzieszowa do Jeleniowa w kierunku przepompowni w strefie i 

budowa kolektora tłocznego w miejscowości Czerna do Nowogrodźca przy ul. Zielonej. Jest 

to początek dużego projektu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zebrzydowa, 

części Nowej Wsi, Czernej i Godzieszowa, a postępowanie o zamówienie publiczne zgodnie z 

harmonogramem planuje się ogłosić w I kwartale 2017 r. W zależności od środków i wyniku 

tego postępowania będziemy chcieli za zgodą podmiotu finansującego rozszerzyć to zadanie 

na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wykroty. Uchwała ważna z uwagi na 

zobowiązania wynikające z kolejności i harmonogramu zadań, które są opisane w tabeli nr 1, 

gdzie jest mowa o zadaniach realizowanych ze środków własnych czyli aport wnoszony do 

spółki stanowi określoną wartość i trzeba przyjąć, że te zobowiązania będą miały miejsce w 

latach przyszłych. Pierwsze w wysokości ok. 2.mln zł – jest to wysokość spłaty pożyczki 

zaciągniętej przez Hydro-Tech w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Jeleniej Górze. Będą powstawać zobowiązania na kolejne lata przy udziale 

środków własnych. Szacuje się przy pełnej realizacji kontraktu do poziomu ok. 4 mln zł i 

będzie to stanowić obciążenie dla budżetu w okresie realizacji inwestycji, czy po zakończeniu 

inwestycji na okres spłaty pożyczki. Ponieważ spółka nie jest w stanie z przychodów, które 

owszem z każdym rokiem ulegają zwiększeniu, ale wzrastają też wydatki. Nie jest to 

działalność zarobkowa, wymaga bardzo dobrej gospodarki finansowej, a przede wszystkim 

utrzymania sieci w stanie zgodnym ze stanem technicznym, ale też ze względów sanitarnych i 

bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Etap II dotyczy: 

 przebudowy sieci wodociągowej w Godzieszowie – w ramach przyszłego kontraktu 

wymiana sieci z uwagi na jej stan techniczny, 

 przebudowy sieci wodociągowej w Zebrzydowej, 

 rozbudowy sieci monitoringu sieci i stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami 

służącymi do monitorowania bieżących odczytów związanych z parametrami sieci – 

dość znaczący wydatek, ale pozwala na monitorowanie sieci wodociągowej, 

odpowiada na zapotrzebowanie, które występuje częściowo w różnych odcinkach na 

terenie gminy oraz pozwala na monitorowanie nieuprawnionego pozyskiwania wody z 

sieci hydrantowej, 

 budowy kanalizacji sanitarnej w Godzieszowie, 
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 budowy kanalizacji sanitarnej w Czernej – wyceniona na ogromną kwotę, bo 22 mln 

zł. Szacuje się, że ta wartość będzie o wiele niższa w wyniku zamówienia publicznego 

(nastąpiły zmiany w prawie zamówień publicznych i jednym z elementów wyboru 

oferty nie jest już tylko ocena, a są też inne parametry np. klauzula społeczna), 

 budowy sieci kanalizacyjnej w Nowej Wsi, 

 budowy sieci kanalizacyjnej w Zebrzydowej – etap II. 

Wartość netto II etapu to 44.259.889,88 zł. Wymaganych 27 mln zł środków własnych. Jeżeli 

uda się zrealizować to zadanie w okresie wskazanym czyli do roku 2019 narastająco wartość 

kontraktu inwestycji będzie bliska 150 mln zł. Jest to projekt największy, najbardziej 

skomplikowany i odpowiedzialny. Wykonywany w krótkim czasie, pod presją bo zgodnie z 

pierwotnym zobowiązaniem Polski w ramach Unii Europejskiej gminy powinny ten problem 

rozwiązać do roku 2015. 

Etap III dotyczy: 

 budowy stacji uzdatniania wody w Gierałtowie możliwość rozwoju inwestycyjnego 

strefy ekonomicznej powiązana z wnioskiem do Ministerstwa Rozwoju o 

udostępnienie i rozszerzenie strefy ekonomicznej na 150 ha czyli uzbrojenie tego 

terenu wymaga nakładów inwestycyjnych tj. zwiększenia wydajności stacji i ujęcia. 

Ponadto podjęta została uchwała i rozpoczęły się prace planistyczne dotyczące zmiany 

w planie zagospodarowania przestrzennego, 

 sieci kanalizacyjnej Wykroty etap I – wartość zadania 10.064.730 zł 

Dlaczego różnica między Czerną a Wykrotami – wtedy kiedy przedstawiano tzw. rzeczywistą 

liczbę mieszkańców dla poszczególnych miejscowości to w Wykrotach pomimo dużej liczby, 

ale rozległej wsi ten parametr wynosi 64 osoby na kilometr kanalizacji sanitarnej i w związku 

z tym w oparciu o kryteria naboru i możliwości otrzymania środków we współfinansowaniu 

ze środków unijnych zawęża się w sposób znaczący obszar do kanalizacji sanitarnej. 

W tabeli nr 2 zostały rozpisane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach i wynikają z 

przyjętego projektu harmonogramu robót zamówień publicznych i planowanych zadań.  

Aport do Spółki złożony jest z trzech elementów: aport wynikający ze spłaty pożyczki, 

finansowanie kolektora z Czernej do Nowogrodźca i z Godzieszowa do Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej oraz na wniosek sołectwa Milików na rozbudowę kanalizacji sanitarnej.  

Projekt inwestycji prowadzi wyodrębniona komórka w Hydro-Techu. Jest to jednostka 

realizująca projekt, choć wszyscy pracownicy w zależności od kompetencji są odpowiedzialni 

za jego powodzenie i realizację.  

Postulat i prośba – mogą następować w latach następnych z uwagi na bezpieczeństwo 

powodzenia projektu i trwałość projektu w okresie 5 lat pod rygorem ewentualnego zwrotu 

środków finansowych, choćby w części z uwagi na korektę ponieważ projekt był prowadzony 

wzorcowo i gmina oraz Hydro-Tech przez Fundusz była stawiana jako wzór dla innych gmin 

na Dolnym Śląsku, ale nie mogą następować nagłe zwroty. Po pierwsze, bardzo świadoma 

odpowiedzialna postawa dotycząca taryfy za wodę i za ścieki, zobowiązań na lata przyszłe  

poza Wieloletnią Prognozę Finansową, które określone są na najbliższe trzy lata. W związku 

z tym będzie to obciążenie dla organów gminy w latach następnych. Sytuacja, która ma 

obecnie miejsce jest pochodną decyzji już podjętych. Decyzja, która jest następstwem decyzji 

z lat 2007-2008 jest realizowana, bo nie ma wyboru z dwóch powodów – trudno prolongować 

termin, który jest ustawowy i stanowi obowiązek w zakresie ochrony środowiska i nie będzie 

kolejnego okresu programowania i środków unijnych dla Polski. Problemem, który jest 

przedstawiany to wypracowanie modelu skanalizowania części gminy, której dzisiaj nie 

podjęto ze środków własnych, bo tylko taka jest alternatywa, obszarów innych, w których nie 

są spełnione RLM. Realizowane są zadania tylko tam gdzie liczba mieszkańców na kilometr 

sieci pozwala o aplikowanie o środki unijne. W związku z tym jest to decyzja, którą 

należałoby wypracować w najbliższych latach, albo w okresie realizacji projektu na etapie 
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podpisania umowy z wykonawcą. Rekomenduje wspólną politykę w zakresie planowania 

przestrzennego czyli kierunki rozwoju miasta Nowogrodźca i miejscowości. Chciałby, aby 

rozwijały się łańcuchowo wzdłuż głównych dróg to w przyszłości owocować będzie dla 

gminy i to jest odpowiedzialna polityka przestrzenna relatywnie efektywnymi wydatkami w 

zakresie budowy infrastruktury. 

 

Radny K. Czerniak powiedział, że spółka przedstawiła bardzo ambitny plan inwestycji. 

Przerażają go środki, które trzeba zgromadzić jako własne i są w granicach 25 mln zł na pięć 

lat. Brakuje mu informacji jak zaciągane są te kredyty, czy to są kredyty długoterminowe, czy 

krótkoterminowe i na jakich warunkach. Jest to ważne ponieważ będzie wiadomo jak 

finansować to zadanie.  

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że upoważnienie do zaciągania zobowiązań dla Spółki 

Hydro-Tech uchwałą zgromadzenia wspólników w ramach posiadanych kompetencji 

podejmuje samodzielnie. Spółka nie zaciąga kredytów, bo kredyt kojarzy się z produktem 

bankowym – współfinansowanie jeżeli chodzi o pokrycie udziału środków własnych to są 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, które są na atrakcyjnych 

warunkach. Po pierwsze, pod względem oprocentowania (3% w skali roku), oprocentowanie 

stałe w okresie umownym. Zabezpieczenie podejmowane uchwałą było na nieruchomościach, 

które stanowią własność gminy. Jest możliwe w przypadku prawidłowej realizacji umowy i 

terminowej spłaty zadłużenia, umorzenie części za zgodą zarządu i rady nadzorczej części 

tego długu po okresie realizacji. Rozważane były inne formy finansowania, ale takich póki co 

na rynku nie ma. W zasadzie rok 2017 mógłby przy korekcie projektu budżetu z uwagi na 

możliwości finansowe zwiększyć udział środków własnych czyli np. zwiększamy 

sukcesywnie aport na wyższe kwoty.  

Kwestie finansowe – Spółka ma dobrą sytuację finansową, ale to nie należy rozumieć, że 

spółka generuje zyski i zarabia krocie. Balansuje na poziomie zera bądź straty, które 

występują okresowo. Najistotniejsze jest to, że swoje należności i zobowiązania realizuje w 

terminie i nie ma zagrożenia dla ciągłości funkcjonowania. Ze względu na wartość kontraktu 

spółka jest monitorowana w okresach kwartalnych, poza radą nadzorczą, która ma określone 

kompetencje.  

 

Radny M. Kędzia zadał pytanie, gdzie należy zgłosić naniesienie na mapę przyłączy do nowo 

powstałych obiektów? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że do Spółki Hydro-Tech p. Piotra Hodowanego. Warunki 

przyłączenia odbioru ścieków i dostaw wody uzgadnia operator czyli Hydro-Tech.  

W uzupełnieniu powyższych informacji – bardzo istotnym elementem w kontrakcie 

obciążającym finansowo to są drogi i odtworzenie, szczególnie dróg o nawierzchniach 

asfaltowych. Projektujemy i bronimy tego z wielu powodów – terminowych czyli czasu, w 

graniach nieruchomości prywatnych (od każdego właściciela uzyskiwana jest zgoda), 

służebność, która ma charakter odpłatny i to wszystko musi być skalkulowane w taryfie za 

wodę i za ścieki. Nie ma innego źródła finansowania. I etap budowy kanalizacji sanitarnej 

realizowany był pod presją czasu i to był czynnik determinujący decyzje. Drogi asfaltowe 

były w złym stanie i zdecydowali się na odtworzenie, które w przeliczeniu na metr są o wiele 

kosztowniejsze.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju 
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i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021”. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

W tym momencie Przewodnicząca ogłosiła przerwę. 

 

(za zgodą Przewodniczącej Rady radna B. Wójtowicz-Prusinowska opuściła posiedzenie i od 

tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 12 radnych) 

 

Po przerwie: 

3) w sprawie sprzedaży nieruchomości; 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że wnioskodawca złożył wniosek o kupno działki nr 

468/3 o pow. 0,07 ha położonej w Gierałtowie. Zgodnie z planem zagospodarowania 

przestrzennego nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 06Mw – teren 

zabudowy mieszkaniowej. Po podjęciu uchwały zostanie przygotowany wykaz 

nieruchomości, wycena i przetarg. 

 

Radny K. Czerniak zadał pytanie, czy ta działka będzie sprzedana na własność, czy w 

użytkowanie wieczyste? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że na własność.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

4) w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Nowogrodźcu; 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że zgodnie z uchwałą kierunkową w sprawie połączenia 

podmiotów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu i 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu został 

przygotowany projekt statutu, który w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej został zaopiniowany pozytywnie.  

Następnie zapoznał z treścią statutu. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

5) w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Miejskiej w 

Nowogrodźcu oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych; 
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Burmistrz R. Relich poinformował, że jest to wspólnie uzgodniony projekt. Ma nadzieję, że 

treść odpowiada oczekiwaniom i wnioskom złożonym w toku konsultacji. 

Jednocześnie zgłosił autopoprawkę do § 8, którego treść otrzymuje brzmienie: „Uchwała 

wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2016 r.”, która 

zostanie zgłoszona w dniu jutrzejszym na sesji. 

 

W wyniku głosowania autopoprawka został przyjęta. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet 

przez radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu oraz należności z tytułu zwrotu kosztów 

podróży służbowych. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

6) w sprawie zmiany w uchwale nr XVI/97/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 

22 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla 

sołtysów; 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że projekt uchwały jest następstwem wniosków 

kierowanych przez sołtysów.  

Jednocześnie zgłosił autopoprawkę do § 5, którego treść otrzymuje brzmienie: „Uchwała 

wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r.”.  

 

W wyniku głosowania autopoprawka został przyjęta. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr XVI/97/15 Rady 

Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości i 

zasad przyznawania diet dla sołtysów. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

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

 

Skarbnik I. Johna-Rudko omówiła projekt uchwały. 

 

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 12 radnych, „za” opinią pozytywną – 12, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 
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8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2016 

rok; 

 

Skarbnik I. Johna-Rudko omówiła projekt uchwały. 

 

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 sprawach różnych problemów nie zgłoszono. 

 

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

16:50 zamknęła posiedzenie.  

 

 

       Protokołowała:                                                                                    Przewodniczyła: 

 

                                                                                                             Przewodnicząca Rady  

     Jolanta Janeczko                                                                                 

                                                                                                            Antonina Szelechowicz 

        podinspektor  

ds. obsługi Rady Miejskiej 

 

 

 


