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Protokół nr 19/17 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

odbytego 22 lutego 2017 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Miejskiej Antoniny Szelechowicz. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 16:00 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Nieobecni radni: Artur Kozioł, Stanisław Łaniocha. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko; 

3) Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół Marta Kołodziejska. 

 

Temat posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenie. 

2. Opiniowanie projektów uchwał na XXXV 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 nieodpłatnego nabycia nieruchomości; 

 

Burmistrz R. Relich zapoznał z treścią projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

Radny K. Czerniak zwrócił się z zapytaniem, czy obie działki przeznaczone są pod budowę 

drogi, czy to jest na pas zieleni? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że obie i są elementem całości infrastruktury. 

Nieruchomości sąsiednie pozwalają na dalsze wygospodarowanie podziału nieruchomości. 

Właściciel wyodrębnił cztery, a może być tak w najbliższym czasie, po sprzedaży tych 

nieruchomości nastąpią kolejne podziały, które są zgodne z planem zagospodarowania 

przestrzennego i ta druga część drogi o nr 195/7 będzie potrzebna na zagospodarowanie 

dostępności do nieruchomości.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 
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2) w sprawie dzierżawy nieruchomości; 

 

Burmistrz R. Relich zapoznał z treścią projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska zadała pytanie, czy tam jest sklep spożywczy? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że po drugiej stronie skrzyżowania, ale w obrębie 

skrzyżowania.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości. 

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

„wstrzymujących się” – 0. 

 

3) w sprawie zmiany nazwy ulic; 

 

Burmistrz R. Relich zapoznał z treścią projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Ponadto 

poinformował, że wcześniej do sołtysów Nowogrodźca i Wykrot zwrócił się z pisemną 

prośbą, w formie konsultacji z propozycją konkretnych nazw ulic. W przypadku Sołectwa 

Wykroty w dniu wczorajszym na zebraniu wiejskim, mieszkańcy obecni na zebraniu z 

propozycji, które przedłożyła p. Sołtys – rekomendacją mieszkańców jest ulica „Główna”, 

czyli zmiana nazwy „ul. 22 Lipca”, a ul. „Hanki Sawickiej” na propozycję ulicy „Kwiatowej”. 

Jeżeli chodzi o Sołectwo Nowogrodziec to do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi. Nie 

jest to warunek bezwzględny konieczny, ma to charakter konsultacji. W związku z tym, w 

Nowogrodźcu zaproponowano ul. „22 lipca” na ul. „Cypriana Kamila Norwida”. Postać z 

historii literatury polskiej jest znana i nie wymaga szczególnego uzasadnienia. Innych 

propozycji nie przedkładano. Jeżeli byłyby inne propozycje to chętnie ich wysłucha. Być 

może jest ktoś kto zasługuje na uhonorowanie. Natomiast kwestie związane z odpłatnością to 

przygotowane informacje przez Wydział Komunalny mówią o tym, że na podstawie ustawy w 

art. 5 zmiana nazwy ulicy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę 

dotychczasową, jak również wolne od opłat są pisma oraz postępowania sądowe i 

administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz 

uwzględnienia w rejestrach ewidencji i dokumentach urzędowych. Podjęcie uchwały jest 

konieczne i dlatego nie ma powodu do zwłoki i warto tę decyzję podjąć.  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska poinformowała, że mieszkańcy pewnej miejscowości w 

Polsce ul. 22 Lipca zamienili na nazwę „22 Lipca” uzasadniając to tym, że nie jest to dla nich 

data historyczna, ale zwykła data z kalendarza.  

 

Radny K. Czerniak odniósł się do proponowanej nazwy ulicy w Nowogrodźcu „Cypriana 

Kamila Norwida” – z doświadczenia wie, że ulice powinny mieć nazwy jak najkrótsze. Czy 

później w potocznym podejściu do sprawy nie będzie za bardzo utrudnione? 

 

Radny R. Jaworski powiedział, żeby zostawić tak jak jest. 
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Radny P. Niertka zadał pytanie, czy nie można byłoby przedłużyć ulicy Garncarskiej, 

ponieważ ul. 22 Lipca to tylko kilkanaście numerów? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że podjęta została taka decyzja, ale można się zastanowić, 

choć trudno w tej chwili odpowiedzieć. Do jutrzejszej sesji na to pytanie odpowie.  

Odnośnie nazwy, to jest przeciwnikiem skracania czy pomijania imion własnych, ale też 

stosuje się tak C.K. 

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 11, „przeciw” – 1, 

„wstrzymujących się” – 1. 

 

4) w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Józefa 

Piłsudskiego w Nowej Wsi; 

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że projekt w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły 

Podstawowej w Zespole Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi i projekt kolejny 

dotyczący nowego  ustroju szkolnego i sieci był konsultowany z dyrektorami szkół – p. 

Urszulą Troszczak-Krzywdzińską, p. Józefem Rosą, p. Krzysztofem Kaczmarkiem, p. 

Wiesławą Traczyk i p. Małgorzatą Sokalską i te konsultacje są pozytywne. Rolą organu 

uchwałodawczego i ogólnie organu prowadzącego jest podjęcie stosownych uchwał.  

Szkoła pierwotnie była samodzielną Szkołą Podstawową w Zebrzydowej. Uchwałą Rady 

została przekształcona w Filię i została połączona w struktury Zespołu Szkół w Nowej Wsi. 

Stanowisko jest związane bardziej (mówi to w przenośni) w uporządkowaniu struktury. Nie 

do końca osobiście jest zwolennikiem likwidacji tej szkoły. Ale w konsekwencji z uwagi na 

brak uczniów, pomimo jej liczby w obwodzie uczniowie uczęszczają i kontynuują naukę w 

szkole w Nowogrodźcu i w szkole w Nowej Wsi. Przeprowadzony remont był związany z 

adaptacją na potrzeby edukacji przedszkolnej ale możliwości budynku pozwalają, na pytanie 

oczywiście o uzasadnienie, o sens, o cel, wznowienie działalności szkoły filialnej przy szkole 

podstawowej – pytanie o jakiej strukturze? Dużo o tym powie Dyrektor Zakładu Obsługi 

Szkół M. Kołodziejska w kontekście następnej uchwały, bo można podjąć różnego rodzaju 

decyzje, chociaż dwa warianty są najistotniejsze. Pierwsze proponowane włączenie 

gimnazjów do struktury szkół podstawowych i stopień organizacyjny szkół podstawowych to 

jest szkoła ośmioklasowa. Istnieje inny wariant, czyli obniżenie stopnia organizacyjnego 

szkół podstawowych, ale ten wariant nie był brany pod uwagę czyli obniżenie stopnia 

organizacyjnego szkół poza Nowogrodźcem I-IV, a zwiększenie stopnia organizacyjnego 

Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu. W ujęciu liczbowym, jeżeli chodzi o liczbę uczniów  

w obwodzie Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu to najtrudniejsza jest sytuacja w tym 

obwodzie, ponieważ uczniowie Gimnazjum w Nowogrodźcu powracają do szkoły w 

Gościszowie i szkoły w Gierałtowie. W obwodach szkoły w Nowej Wsi czy w Wykrotach 

następują zmiany, ale nie są one aż tak znaczące. W związku z tym patrząc w tą nieodległą 

przyszłość i w tą dalszą, wszelkie działania organu prowadzącego powinny zmierzać ku temu, 

aby w stopniu maksymalnym zagospodarować budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 

Nowogrodźcu. Należy sobie uświadomić w prostych liczbach, że jeszcze nie tak dawno w 

budynkach dydaktycznych szkoły podstawowej i gimnazjum było 36-38 oddziałów, dzisiaj 

przyjmując nowy model szkoły podstawowej przy tym naborze i liczbie uczniów w obwodzie 

Nowogrodźca, Zabłocia, Parzyc i Milikowa około 6,5 tys. osób według danych na dzień 
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dzisiejszy jest 55 uczniów do klasy I. Mnożąc, jest to liczba na dwa oddziały, może trzy. To 

szkoła podstawowa będzie w liczbie oddziałów 16, tj. 20 oddziałów mniej. To wiąże się z 

etatami, ze sposobem zagospodarowania obiektu i z docelowym najbliższym planem, jeżeli 

chodzi o organizację życia szkoły. Zwracał się do władz powiatu bolesławieckiego z 

wnioskiem o utworzenie szkoły ponadgimnazjalnej, niestety odpowiedź jest negatywna. W 

dniu jutrzejszym, także przez Przewodniczącego Rady Powiatu jest zwołana sesja i jednym z 

projektów uchwał o sieci i o ustroju nie ma szkoły filialnej. Dążył do tego, aby Zarząd 

Powiatu Bolesławieckiego rozważył możliwość otworzenia szkoły filialnej np. jednego 

oddziału o profilu kształcenia opiekunów leczniczych, pielęgniarek, rehabilitantów – 

kształcenie w szkole, a praktyki na bazie zakładu opieki leczniczej i opieki paliatywnej. 

Dążeniem jest chęć rozwoju miasta i gminy, ale zdaje sobie sprawę z pewnego ryzyka 

podejmowanych decyzji i w związku z tym wyraża pewne obawy. Rozumie stanowisko 

Zarządu Powiatu Bolesławieckiego, niemniej jednak byłoby dobrze, aby takie ryzyko podjąć.  

 

Następnie Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska zapoznała z treścią projektu 

uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

Radna A. Bochenek powiedziała, że jest dumna z obiektu w Zebrzydowej  i zadała pytanie, 

czy od początku było założenie, że w tym budynku będzie tylko przedszkole, bo mówiono, że 

tylko jest to na czas remontu szkoły? 

 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że nie mówiono i nie twierdził, adaptacja dokonywana jest 

na czas remontu. Na pewno przedstawiał informacje, w których wykluczano możliwość 

rozwoju przedszkola w miejscu istniejącym. Tak nie zakładano, że ten obiekt w planie 

działalności inwestycyjnej, czy jeżeli chodzi o lokalizację przedszkola objęty zostanie 

remontem z wielu powodów. Raz, że mieszkanie komunalne, dwa to brak możliwości 

zagospodarowania terenu w obrębie. W związku z tym skłaniano się ku temu, aby to był 

budynek szkoły podstawowej w Zebrzydowej i taki był zamiar. Zakładał i w związku z tym 

nie podjęto w pierwszej kolejności decyzji o likwidacji szkoły wierząc w to, że być może 

uczniowie będą mieli możliwość kontynuowania nauki w szkole filialnej. Oczywiście, także 

przy aktywnych rozmowach p. dyrektora, nauczycieli, rodziców ostatecznie pomimo istnienia 

formalnie póki co nadal szkoły filialnej, pozwolono na przyjęcie dzieci w szkole podstawowej 

w Nowej Wsi, czy w części z uwagi na obwód w Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu. Jeżeli 

chodzi o najbliższą przyszłość – będą starali się ściśle przestrzegać granic obwodów, co do tej 

pory w gminie było rzeczą umowną, czyli pozwalano na przyjęcie dzieci do szkół spoza 

obwodu, traktując bardziej obwody jako granicę administracyjną z uwagi na to czy jest 

spełnienie obowiązku szkolnego przez rodziców. Reasumując, nie zakładano, że szkoła 

zostanie zlikwidowana i będzie tam przedszkole – dojrzewano do tej decyzji i te dane to 

potwierdzają. Jest pytanie, szczególnie do radnej jeżeli chodzi o sołectwo Zebrzydowa, 

ponieważ w następstwie po podjęciu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji opiniuje ją 

Kuratorium Oświaty. Opinie są wiążące i w przypadku opinii negatywnej nie ma możliwości 

podjęcia ostatecznej uchwały o likwidacji szkoły. Ponadto mają obowiązek powiadomić 

pisemnie wszystkich rodziców w obwodzie dzieci, które mogłyby uczęszczać do tej szkoły. 

Mowa była tu także o związkach, czyli o wyrażeniu opinii. Jeżeli opinia kuratorium będzie 

pozytywna, to będzie możliwość podjęcia uchwały o likwidacji. Jeśli chodzi o edukację 

przedszkolną – decyzja rodziców dotycząca wyboru przedszkoli poza gminą Nowogrodziec 

związana jest z ich miejscem pracy, nie koniecznie z brakiem miejsc w przedszkolach, dla 

których gmina jest organem prowadzącym. Brakuje rzeczywiście miejsc w danym roku, jest 

to rzecz nowa, ponieważ przyjęto na etapie rekrutacji wszystkie osoby, które taki akces 

złożyły. Ta zmiana nastąpiła w ciągu kilku miesięcy w trakcie roku szkolnego. 
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Organizacyjnie i finansowo są na to przygotowani z tym, że jest pytanie o miejsce i 

lokalizację otworzenia oddziału, na pewno nie w Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu, 

czy w Filii Przedszkola. Po podjęciu przez Radę uchwał będzie to czas do miesiąca maja, 

gdzie będzie praca nad arkuszami organizacyjnymi nowych szkół, w nowym ustroju 

szkolnym, aby zastanowić się jak wykorzystać potencjał budynku Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum w Nowogrodźcu z dyrektorem i kadrą, która będzie już jednym podmiotem. 

Uważa, że potrzeby zostaną spełnione w stu procentach. Zależy im na tym, jest inny sposób 

finansowania i taki model będzie właściwy, co jest istotne szczególnie dla społeczności w 

kontekście możliwości kontynuacji nauki. Wybór szkół I-VIII daje gwarancję, że szkoła 

będzie najbliżej miejsca zamieszkania.  

 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły 

Podstawowej w Zespole Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 10, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 3. 

 

5) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie 

Nowogrodziec do nowego ustroju szkolnego oraz projektu planu sieci przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Nowogrodziec; 

 

Burmistrz R. Relich przedstawił informację dotyczącą dyrektorów: 

 Gimnazjum w Nowogrodźcu – p. J. Rosie kończy się kadencja z dniem 31.08.2017 r. 

w związku z tym patrząc literalnie zgodnie z przepisami nie staje się z mocy prawa 

Wicedyrektorem Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu. Autonomią dyrektora szkoły 

jest podjęcie decyzji o kadrze zarządzającej szkołą. Jest zwolennikiem kontynowania 

pracy p. J. Rosy w roli wicedyrektora z uwagi na kontynuację przez okres dwóch lat i  

to tworzenie modelu organizacyjnego łącznie z p. Dyrektor U. Troszczak-

Krzywdzińską, 

 Zespół Szkół w nowej Wsi – p. K. Kaczmarek jest w trakcie kadencji i sytuacja jest 

najprostsza. Oczywiście zmienia się struktura, ale nie powoduje znaczących zmian 

organizacyjnych, 

 Gimnazjum w Wykrotach – p. M. Sokalskiej kończy się kadencja w kolejnym roku 

szkolnym 2018/2019, z mocy prawa pozostaje w strukturze już Szkoły Podstawowej 

Wicedyrektorem. Natomiast Dyrektorem będzie p. W. Traczyk Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Wykrotach. Planuje się kontynuację działalności dydaktycznej w 

obecnym budynku gimnazjum. Nie ma pomysłu na zagospodarowanie budynku 

dzisiaj. Ma nadzieję, że najbliższy rok pozwoli na wypracowanie rozwiązania jak 

budynek zostanie zagospodarowany, jaki będzie jego cel i przeznaczenie. Obecnie 

Szkoła Podstawowa w Wykrotach mogłaby nawet dziś w pełni przyjąć oddziały 

gimnazjalne w budynku Szkoły Podstawowej. W trakcie remontu szkoły i budowy sali 

gimnastycznej zostały zaprojektowane i wykonane sale dydaktyczne i istnieje taka 

możliwość. Społeczność szkolna w Gimnazjum w Wykrotach jest niewielka, od 2017 

roku będą dwa oddziały.  

 

Następnie Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejska zapoznała z treścią projektu 

uchwały wraz z uzasadnieniem. 
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W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

 

Opinia pozytywna dla projektu uchwały w sprawieprojektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów w Gminie Nowogrodziec do nowego ustroju szkolnego oraz 

projektu planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Nowogrodziec. 

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

„wstrzymujących się” – 2. 

 

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

 

Skarbnik I. Johna-Rudko omówiła proponowane zmiany. 

 

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 – 10, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 3. 

 

7) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2017 

rok; 

 

Skarbnik I. Johna-Rudko omówiła proponowane zmiany. 

 

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 2017 rok. 

W głosowaniu brało udział 13 radnych, „za” opinią pozytywną – 10, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 3. 

 

Ad. 3. W sprawach różnych zgłoszono następujące sprawy: 

 

1) Radna B. Wójtowicz-Prusinowska – w związku z wygasającą umową na odbiór 

odpadów prosiłaby, aby o tym wcześniej porozmawiać, żeby ludzie mogli zorientować 

się jaka będzie cena i z czym to się wiąże; 

 

2) Radny A. Kosior poinformował, że należałoby uaktualnić Statut GiM, ponieważ dużo 

zapisów jest już nieaktualnych. 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że zarządzeniem Burmistrza powołał zespół do prac nad 

projektem statutu w związku z częściową dezaktualizacją. Przygotowany wstępnie dokument 

przedłożony zostanie Radzie nie w formie projektu uchwały, ale dokumentu do konsultacji. 

Uwaga jest jak najbardziej uzasadniona. 

 

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

16:00 zamknęła posiedzenie.  

 

       Protokołowała:                                                                                    Przewodniczyła: 
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                                                                                                             Przewodnicząca Rady  

     Jolanta Janeczko                                                                                 

                                                                                                            Antonina Szelechowicz 

        podinspektor  

ds. obsługi Rady Miejskiej 

 

 


