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Protokół nr 11/16 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

w dniu 5 grudnia 2016 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Kazimierza Czerniaka. 

 

Godz. rozpoczęcia – 14:30 

Godz. zakończenia – 17:35 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1) Kazimierz Czerniak – Przewodniczący Komisji 

2) Barbara Sikora – Z-ca Przewodniczącego Komisji 

3) Ryszard Jaworski – Członek 

4) Stanisław Łaniocha – Członek  

5) Arkadiusz Kosior – Członek 

6) Józef Pełka – Członek 

7) Barbara Wójtowicz-Prusinowska – Członek 

8) Mirosław Kruszelnicki – Członek 

Nieobecna radna Aneta Bochenek. 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1) Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich; 

2) Skarbnik Gminy Irena Johna-Rudko. 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

3. Praca nad budżetem Gminy i Miasta na rok 2017. 

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok. 

5. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 1. Otwarcia posiedzenia i przedstawienia porządku dokonał Przewodniczący Komisji     

K. Czerniak. 

Porządek przyjęto jednogłośnie nie wnosząc uwag. 

W głosowaniu udział brało 8 osób, „za” przyjęciem porządku – 8, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0.  

 

Ad. 2. Protokół nr 10/16 z dnia 9 września 2016 r. przyjęto jednogłośnie. 

W głosowaniu udział brało 8 osób, „za” przyjęciem protokołu – 8, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 3. Skarbnik I. Johna-Rudko poinformowała o przedłożonej autopoprawce do projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 

2017 rok, która dotyczy projektu „Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w związku z 

otrzymanym dofinansowaniem. Projekt zmiany dotyczy zwiększenia dochodów o 

dofinansowanie i zwiększenia wydatków ze środków z dofinansowania w roku 2017 i roku 
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2018.  

Następnie omówiła szczegółowo projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 

W trakcie dyskusji poruszono następujące kwestie: 

 

Radna B. Sikora odnośnie zadania „modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie 

Nowogrodziec” – czy zadanie dotyczy miasta czy całej gminy? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że zadanie dotyczy obszaru całej gminy. Pod pojęciem 

modernizacja rozumie się budowę nowego oświetlenia ulicznego wymagającego pozwolenia 

na budowę. Zakłada się, że po konsultacjach z sołtysami, które będą przeprowadzone w I 

kwartale 2017 r. aby móc przystąpić do projektowania, że będą to punkty świetlne, niekiedy 

na podstawie wniosków mieszkańców, odległych wielkościach jeżeli chodzi o zabudowę np. 

jednorodzinną, czy w gęstej zabudowie – modernizacja czyli dowieszenie lamp na 

istniejących obwodach, czyli uzupełnienie punktów świetlnych oraz wymiana istniejących 

lamp na energooszczędne, chociaż tych lamp jest niewiele.  

Radna B. Sikora – czy to będzie w przeciągu 3 lat? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że jeżeli prace projektowe pozwolą po konsultacjach 

wykonać dokumentację z pozwoleniem na budowę w okresie krótszym to zadanie zostanie 

wykonane w okresie dwóch lat, może jednego roku, ale to zależy od wyniku konsultacji w 

danych miejscowościach oraz współpracy z sołtysami. Rzeczą, która może być przedmiotem 

sporów jeżeli chodzi o część wniosków to jest istotna rola radnych, żeby to były zadania, 

które wypełniają zadania własne gminy – oświetlenie dróg gminnych, a część wniosków nie 

spełnia tego kryterium.  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska odnośnie zadania „przebudowa drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych ul. Kolejowa w Wykrotach – zadanie zaplanowane jest na 200 tys. zł, czy 

droga będzie wykonana w asfalcie i czy ta kwota będzie wystarczająca? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że droga jest zaplanowana o technologii asfaltowej na 

odcinku do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tam będzie budowana kanalizacja sanitarna. Z 

uwagi na kryteria i możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych kwota 

powinna pozwolić na realizację zadania. Z tabeli 2a „wydatki majątkowe” planuje się 

pozyskanie środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.  

 

Radny A. Kosior odnośnie zaplanowanej dość dużej kwoty związanej z remontem Szkoły 

Podstawowej w Nowogrodźcu – jest to nowy budynek, więc co ma być remontowane? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że zadanie inwestycyjne przebudowy nowego dachu 

polega na konieczności poprawy nieprawidłowości, które powstały w trakcie realizacji 

inwestycji. Inwestor na etapie realizacji zadania odstąpił od dwóch elementów: budowy 

stropu o konstrukcji żelbetowej i zastąpił konstrukcją drewnianą, a sufit wykonany jest z 

regipsu oraz połać dachu jest pokryta dachówką betonową, a nie ceramiczną jak pierwotnie 

zostało to przyjęte i to wynika z umowy między wykonawcą a inwestorem. Ta zamiana 

dachówki spowodowana jest w opinii i ocenie eksperta konstrukcją nośną dachu, czyli 

dachówka betonowa jest dachówką lżejszą jak ceramiczna (ilość dachówek na m
2
). W trakcie 

realizacji zadania podwykonawca źle wykonał opierzenia i odprowadzenia wody deszczowej 

z dachu łącznie z kominami wentylacyjnymi, które miały być kominami murowanymi, a są 

kominami z uwagi na konstrukcje stropu, czyli o konstrukcji lekkiej i z uwagi na warunki 

temperaturowe powodują skraplanie się od wewnątrz i w związku z tym zaciekają sufity, czy 

niższe kondygnacje tego obiektu. Przebudowa jest konieczna, nie jest to usterka – jest to 

poważne uchybienie inwestora w 2002 roku. Wcześniej ten problem przez dyrektora, który 

zarządzał szkołą organowi prowadzącemu nie był zgłaszany w takiej mierze jak to ma 
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obecnie. Posiłkowali się oceną eksperta i pomimo, że budynek jest nowy uznano, że nie 

można tego zadania odłożyć w czasie, albo wykonać to zadanie tylko remontem doraźnym.  

 

Radny R. Jaworski zadał pytanie, czy strop też ma być przebudowany? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że strop pozostanie w takiej konstrukcji jakiej jest, bo 

gdyby zdecydowali się o tym i o takim zakresie inwestycyjnym to kwota 200-300 tys. byłaby 

nie wystarczająca. Inna rzecz, szkołę należałoby wyłączyć, przynajmniej jedną kondygnację z 

eksploatacji.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie, czy prace, które będą wykonywane nie 

będą kolidować z nauką dzieci? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że warunkiem koniecznym, który przewidziano jest to, że  

wykonawca ma tak zabezpieczyć plac budowy i tak prowadzić prace aby nie kolidowały z 

działalnością dydaktyczną i bezpieczeństwem. 

 

Radny A. Kosior zadał pytanie odnośnie budynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu – I etap 

w wysokości miliona złotych na co byłby przeznaczony? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że część zadań inwestycyjnych i kwoty określone w 

wydatkach majątkowych czy w wieloletniej prognozie finansowej są to kwoty doraźne i nie 

wynikają z kosztorysów inwestorskich, gdyż początkowy etap prac nie pozwala na dokładne 

określenie wartości końcowej zadania inwestycyjnego. Zadanie jest znaczące pod względem i 

obciążenia dla budżetu i zakresu inwestycji. Kwota milion złotych uznano w pierwszym 

okresie czyli w roku budżetowym 2017 jest kwotą zupełną na rozpoczęcie prac projektowych. 

Obecnie podpisana jest umowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Po 

uzyskaniu kompletu dokumentów wystąpią o pozwolenie na budowę, o opinię konserwatora 

oraz czynione będą starania o pozyskanie środków unijnych. I dopiero na tym etapie będzie 

można dookreślić w sposób właściwy kwotę całkowitą inwestycji. Decyzje w trakcie prac 

projektowych nad programem funkcjonalno-użytkowym, który wstępnie został zatwierdzony 

jest na etapie finalnym.  

Następnie skorygował wypowiedź – na budynku przy ul. Lubańskiej czyli dawny budynek 

Inco-Veritas podpisano umowę z wykonawcą na program funkcjonalno-użytkowy i projekt 

budowlany, a w przypadku budynku przy ul. Cichej jest podpisana umowa na realizację 

programu funkcjonalno-użytkowego i po zakończeniu tych prac wyłoniony zostanie 

wykonawca w drodze zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, 

gdyż budynek jest w trzech częściach i ta praca jest bardziej złożona. Warto zwrócić uwagę 

łącznie na tabelę 2a i WPF na przeniesienie tych zadań, choć mówi o kwotach doraźnych, 

które nie są właściwe dla języka projektu budżetu czy wieloletniej prognozy finansowej, one 

będą musiały ulec zmianie. Przypuszczalnie mogą to być korekty w dół albo korekty w górę.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak zadał pytanie, czy remont budynku przyczyni się do 

zwiększenia dostępności mieszkańców do usług z Narodowego Funduszu Zdrowia? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że istnieje taka potrzeba społeczna, czyli odpowiadamy na 

zmieniające się otoczenie i konsekwencje demografii ludności. Zakład opiekuńczo-leczniczy i 

opieki paliatywnej jest jedynym zakładem na terenie czterech powiatów subregionu. Istnieje 

współpraca ze szpitalem specjalistycznym w Zgorzelcu w zakresie opieki paliatywnej i 

pomocy pacjentom. Udało się uzyskać lepszy kontrakt na rok przyszły z Narodowego 

Funduszu Zdrowia. Przez Ministra Zdrowia zostały zwiększone środki na opiekę paliatywną, 

które w sposób właściwy, nie tak jak w latach poprzednich doszacował wartość kontraktu i 

dlatego będą wyższe przychody jak w roku obecnym. W części nadwykonań została 

zapłacona, o części nadal się ubiegają i mają taką deklarację, że Narodowy Fundusz Zdrowia 
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Oddział we Wrocławiu po uruchomieniu środków z centrali te środki wypłaci. Jednakże 

kontrakt nadal jest niesatysfakcjonujący, gdyż liczba miejsc w opiece leczniczej i paliatywnej 

jest wyższa jak kontrakt, który przedkłada Narodowy Fundusz Zdrowia do zawarcia. Starają 

się zbilansować jednostkę aby nie ponosiła strat na działalności podstawowej. Jeżeli radni 

mają inny pomysł na zagospodarowanie budynku przy ul. Cichej to jest otwarty na wnioski w 

dyskusji nad projektem budżetu i chętnie je zrealizuje – pytanie jak? Zwrócił uwagę, że jest to 

kapitał gminy i jest to zakład pracy, który dzisiaj daje pracę w Nowogrodźcu 60 osobom. 

Zakład pomimo bardzo trudnych warunków w poprzednim obiekcie ma bardzo dobrą opinię, 

w związku z tym warto środki publiczne w ramach zadań własnych gminy na to przeznaczyć i 

to zadanie kontynuować.  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska odnośnie zadania „budowa boiska wielofunkcyjnego w 

Czernej” – czy będzie w nowym miejscu, czy będzie to boisko, które jest do piłki nożnej i 

będzie przebudowane, czy będzie na kształt Orlika? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że boisko, które jest planowane w miejscowości Czerna 

jest to boisko obecnie trawiaste naprzeciwko Szkoły Podstawowej w Czernej. Był to wniosek 

radnego M. Kędzi oraz wniosek byłego dyrektora p. J. Mierzwy, która wielokrotnie o to 

zadanie inwestycyjne zabiegała. Planuje się boisko, jeżeli chodzi o wielkość i funkcje takie 

jakie zostały wybudowane przy Szkole Podstawowej w Gierałtowie i Gościszowie. Nie 

można to boisko nazywać boiskiem orlik, bo to jest boisko wielofunkcyjne, czyli posiada 

boisko do piłki siatkowej, koszykowej i jest możliwe dla dzieci w określonym wieku, aby 

grać w piłkę nożną. Chciałby, aby takie boiska powstały przy wszystkich szkołach na terenie 

gminy. 

 

Radny M. Kruszelnicki zadał pytanie, czy budynek przy ul. Cichej będzie tylko do dyspozycji 

obecnego zespołu, tego który jest, czy również będzie możliwość wynajęcia na prywatną 

praktykę lekarską czyli prywatne gabinety specjalistyczne? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że na etapie programu funkcjonalno-użytkowego nie 

zakładano przeznaczenia lokali na indywidualną praktykę lekarską, choć część działalności 

zakładu opieki leczniczej ma opierać się o kontrakt, ale też istnieje taka potrzeba i takie 

możliwości, że mogą to być miejsca w zakładzie komercyjnym, czyli opłacone z całości ze 

świadczeń rodziny czy osoby, która będzie pod opieką, a stać będzie ją finansowo na 

opłacenie. Drugą jednostką jest dom pomocy społecznej, która ma być jednostką 

samodzielną. Planowano przy projektowaniu włączyć jednostkę do Ośrodka Pomocy 

Społecznej bądź Zakładu Opieki Leczniczej. Zaniechano to z kilku istotnych powodów i 

uznano, że to rozwiązanie jest lepsze.  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska zadała pytanie, czy jest taka potrzeba budowy skateparku 

w Nowogrodźcu? Nie przypomina sobie aby był taki wniosek, być może przeoczyła. 

Obserwując skatepark w Bolesławcu nie widzi większego zainteresowania. Czy faktycznie 

200 tys. zł jest to kwota na tyle wolna aby przeznaczać na takie rzeczy? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że kwota wynika z kosztorysu inwestorskiego. Na zadanie 

inwestycyjne jest aktywne pozwolenie na budowę. Wniosek z uwagi na przedstawione 

informacji podczas Komisji Oświaty i Spraw Społecznych odszukał w archiwum i ma go do 

wglądu. Wniosek był złożony 27 listopada 2012 r. z podpisem chętnych 120 dzieci. Uznał 

wtedy, że wniosek jak najbardziej zasługuje na przyjęcie go do projektu budżetu, ale w latach 

poprzednich nie mógł być zrealizowany z uwagi na ograniczone środki finansowe. Wcześniej 

informował na komisjach, że projekt budżetu który przedłoży do oceny będzie zawierał w 

sobie wszystkie czynne pozwolenia na budowę i zadania inwestycyjne, na które zostały już 

wydatkowane środki. Dzisiaj nie znajduje motywu do odrzucenia tego wniosku, aby ktoś w 
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stosunku do niego nie zwrócił się z zarzutem, że wydatkował środki i zadanie nie realizuje, a 

pozwolenie może utracić ważność. Reaktywowanie takiego pozwolenia wymaga też 

określonych środków finansowych.  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska odnośnie zadania „budowa parkingu i ogrodzenia przy 

GCKiS w Nowogrodźcu” – czy ogrodzenie jest faktycznie niezbędne, jak to ma wyglądać, 

czy cały teren będzie ogrodzony? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że parking jako zadanie jest jednym z zadań, na które jest 

czynne pozwolenie na budowę. Parking przede wszystkim ma służyć osobom korzystającym 

z zasobów oferty domu kultury, choć jest częścią nieodłączną powiązaną z planowaną 

inwestycją przy Centrum Kultury i Sztuki „Muza” w Nowogrodźcu („czerwony kościół”). 

Następnie odniósł się do wystąpień publicznych, które mają charakter w lokalnych mediach i 

dokonał sprostowań – obiektu wyburzyć nie można, bo obiekt jest pod ochroną 

konserwatorską. Budynek można spokojnie ogrzać, ale nie ogrzewaniem elektrycznym, które 

pierwotnie zostało błędnie wykonane, bo po pierwsze nie spełniało swojej funkcji, a po drugie 

kosztowało ogromne pieniądze. Kilka lat temu udało doprowadzić się gaz ziemny i 

ogrzewanie nawiewowe jest skuteczne i pozwala relatywnie ogrzać cały budynek bez 

problemu. Inwestycja remontu na czas budowy sali gimnastycznej przy gimnazjum wymagała 

adaptacji i ona została wykonana. Wtedy gdy był radnym, śp. pani Henryka Pilna zadawała 

dość szczegółowe pytania co do zakresu i jakości wykonywanych prac i ujawniła (to miało 

miejsce na sesji) nieprawidłowości, które dotyczyły zakresu tej inwestycji. Odsyła do 

protokołu, bo one są do wglądu. Budynek na pewno jest potrzebny dla potrzeb nie tylko 

miasta i rozwoju działalności kulturalnej. Plac cyrkowy, jeżeli opieramy swoje wypowiedzi o 

prawdzie i właściwym ustaleniu stanu faktycznego – w planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Nowogrodziec za kadencji czasów pracy p. Burmistrza Szczerbienia, 

został określony uchwałą Rady jako teren zabudowy mieszkalno-usługowej, czyli pierwotnie 

dążeniem władz gminy było do przywrócenia stanu architektonicznego w okresie 

przedwojennym, gdzie w Nowogrodźcu tam stały kamienice. W okresie powojennym zostały 

zburzone, a z jakiego powodu to inna historia. W związku z tym na placu cyrkowym nie może 

powstać hala widowiskowa. Choć gdy był radnym to p. Burmistrz Szczerbień przedstawiał 

taki zamysł na 5 tysięcy osób, ale gdy Nowogrodziec liczy 4 tysiące, to czy jesteśmy w stanie 

zgromadzić 5 tysięcy osób, jak na niektórych imprezach nie potrafimy zgromadzić 300 bądź 

500 osób. Działki, które zostały sprzedane za zgodą Rady Miejskiej określoną uchwałą, 

sprzedano nie prawo własności tylko prawo użytkowania wieczystego, nie sprzedano za 

bezcen tylko za kwotę określoną w wycenie rzeczoznawcy majątkowego w cenie 

wywoławczej. Należy o tym pamiętać i przekazywać osobom zainteresowanym, aby nie 

szkalowały osób, które nie ponoszą odpowiedzialności i ich postępowanie było od początku 

do końca prawidłowe. Kolejna sprawa – inwestorzy, którzy inwestują w gminie swoje 

prywatne pieniądze, warto byłoby szanować i zachęcać do tego żeby w Nowogrodźcu 

lokowali swoje pieniądze, bo to jest rozwój miasta, to są miejsca pracy, to są lokale 

usługowo-mieszkalne, których potrzeba choćby w związku z rozwojem strefy aby potencjalni 

pracownicy nie osiedlali się w Bolesławcu. Każdy pamięta jak wyglądała obecna sala Promyk 

i budynek obok – budynek obok był z dziurą w dachu. Za zgodą Rady i na podstawie wyceny 

w przetargu nieograniczonym sprzedano budynek.  

Odnośnie potrzeby ogrodzenia – zaprojektowano w określonej sytuacji takiej, że artysta 

ceramik przekazał nieodpłatnie rzeźby ceramiczne do stałej ekspozycji w przestrzeni otwartej. 

Nie zostały wystawione na zewnątrz, ponieważ były obawy z uwagi na odpowiedzialność, 

która została zawarta w umowie wobec artysty, że będą w stanie nienaruszonym. Stąd 

zaprojektowanie tego ogrodzenia. Budowa parkingu w obrębie Ochotniczej Straży Pożarnej, 

bo to nie jest tylko plac od czoła tylko też od zaplecza oraz ogrodzenie traktowane jest jako 
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inwestycja łączna. Na remont obiektu został złożony wniosek do Regionalnego Programu 

Operacyjnego, który jest po ocenie formalnej i jest w trakcie oceny merytorycznej.  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska powiedziała, że przerażają ją kwoty przeznaczone na 

ogrodzenie i parking oraz plac manewrowy. 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że większość tych wniosków jest wnioskami radnych. P. 

Ryszard Kalus Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej, radny Rady Miejskiej poprzedniej 

kadencji wielokrotnie monitował o rozpoczęcie zadania inwestycyjnego w związku z tym 

koszt tej inwestycji jest wysoki z uwagi na to, że nośność placu manewrowego jest 

podwyższona. Rodzaj kostki jest o grubości 8 cm z uwagi na tonaż i ciężar samochodów. W 

dyskusjach postulował aby te środki przeznaczyć na konieczny remont Domu Strażaka, czyli 

na wymianę instalacji wodnej, kanalizacyjnej, na przebudowę dachu i jego 

termomodernizacje, ale to nie znalazło uznania.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak przypomniał, że plac manewrowy był już w budżecie 

dwa lata temu i został wycofany na rzecz chodnika, czyli jest to ponowienie prośby 

inwestycyjnej. Jest to dobry kierunek, bo straże potrzebują dofinansowania, z każdym rokiem 

wymagania rosną. Odnośnie budynku obok – pamięta jak była podejmowana decyzja o 

sprzedaży i byli przerażeni stanem tego budynku. Obawiali się, że będzie trzeba dopłacić do 

rozbiórki. Dobrze, że znalazł się nabywca i odremontował i z tego względu wpływają podatki. 

Nadal jest przekonany, że ta decyzja była dobrze podjęta. Odnośnie inwestycji „czerwonego 

kościoła” – temat przewija się 10 lat i zawsze był problem z utrzymaniem. Dobrze się stało, 

że zaczyna się o tym rozmawiać aby odbudować zabytki. Nie należy robić takich błędów jak 

robili nasi poprzednicy powojennie.  

 

Radna B. Sikora stwierdziła, że najpierw powinny być zrealizowane wnioski składane przez 

radnych i sołtysów, bo to jest bardziej potrzebne dla mieszkańców. Zróbmy mniejsze 

inwestycje, które zadowolą większą liczbę osób. Uważa, że ogrodzenie GCKiS jest 

zbyteczne. Dyrektor dostaje określone kwoty na różne cele, a jak przychodzi do imprez to nie 

ma pieniędzy.  

Burmistrz R. Relich poinformował, że rozumie oczekiwania mieszkańców, ale prosi aby nie 

ulegać i nie być zakładnikiem tego co nie do końca tak się myśli. Argumenty wynikają i z 

projektu budżetu i z budżetu z lat poprzednich. Buduje się drogi, buduje się chodniki, 

wykonano bardzo dużo prac w polach wspierając rolników w zakresie melioracji wodnej, 

przepustów. Z funduszu ochrony gruntów rolnych idzie się w kierunku pól, ale prawda jest 

taka, że buduje się drogi wyjazdowe od posesji, które są też drogami do pól, ale nie są to 

drogi na wzór sąsiadów. W projekcie budżetu są drogi i w Zabłociu, Kierżnie, Zagajniku 

Wykrotach, Gierałtowie, Godzieszowie i to są nic innego jak wnioski radnych. Ogrodzenie 

jeżeli miałoby wzbudzać kontrowersje, że jest to wydatek nieuzasadniony na tle wydatków 

koniecznych to może w trakcie zamówienia wykreślić, czyli rzeźby dalej pozostaną w 

budynku. Z funduszy remontowych wykonywana jest część dróg w części o nawierzchni 

asfaltowej. I to nie jest tak jak niektórzy twierdzą, że jest to droga do Komendanta Policji. 

Droga w Zebrzydowej nie jest tylko do Komendanta tylko też służy przedsiębiorcy, który 

prowadzi działalność gospodarczą. 

 

Radny A. Kosior odniósł się do budowy ogrodzenia – to nie jest tak, że będzie to robione 

kosztem innych inwestycji, które są w roku kalendarzowym. Odnośnie „czerwonego 

kościoła” – trzeci remont i nigdy się go nie zrobiło tak jak trzeba. Ile było takich inwestycji w 

gminie gdzie trzeba do nich wracać i naprawiać za potężne pieniądze? Proponuje zrobić te 

inwestycje i nie trzeba będzie do nich wracać.  
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Burmistrz R. Relich odniósł się do wypowiedzi radnej Sikory odnośnie budżetu GCKiS – w 

trakcie roku budżetowego rozmawiano dość intensywnie na temat planu finansowego GCKiS, 

ilości imprez, sposobu ich finansowania. To na co dyrektor w ramach całkowitego planu ma 

wpływ, co jest stałym zobowiązaniem to są wynagrodzenia i pochodne oraz koszty 

utrzymania obiektu i też w ograniczonym zakresie. Postulował do Rady aby razem określić 

kalendarz imprez, budżety tych imprez i sposób organizacji tych imprez. To nie udało się 

zrobić i nie skończono tej pracy wiążącymi wnioskami. Do projektu budżetu, mając to na 

uwadze, przyjął założenia w części, które spełniają oczekiwania i głosy radnych, ale nie 

sformułowane we wnioskach końcowych. Dyrektor realizuje zadania w ramach dotacji 

organizatora. Oczywiście oczekuje od dyrektora aktywności, samodzielnego pozyskiwania 

środków, współpracy z innymi podmiotami, współpracy z sołectwami w ramach 

przygotowywanych i przyjętych imprez kulturalnych. Część zadań, które mają charakter 

remontów, inwestycji są wyodrębnionymi środkami i w związku z tym dyrektor nie może bez 

zgody organizatora podmiotu dotującego spożytkować środki w inny sposób. Przed laty była  

praktyka, że w części opisowej do budżetu była kwota na zespoły ludowe i to nie oznaczało, 

że są to pieniądze konkretnie zespołu. Jeżeli Rada uzna, że takie rozwiązanie jest lepsze to też 

można zrobić, ale czy uda się uzyskać konsensus to nie wie, przypuszczalnie będzie to dość 

trudne.  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska odnośnie potrzeb społeczeństwa – w mieszkaniu 

socjalnym jakie otrzymała mieszkanka z Wykrot w Wiejskim Domu Kultury brak jest ciepłej 

wody i brak łazienki. Brak barierki o którą nie może się doprosić. W związku z remontem 

dróg pyta, kiedy będzie budowana kanalizacja w Wykrotach? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że na ostatniej sesji był przyjmowany program 

inwestycyjny, z którego wynikają lata i kwoty.  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska powiedziała, że kierując się doświadczeniem wie, że 

środki zagwarantowane są wyższe niż potrzebne, więc być może będzie to wcześniej 

wykonane.  

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że z doświadczenia wspólnego inwestycji budowy 

kanalizacji sanitarnej, z pierwszego okresu programowania wynika, że pozostawały 

oszczędności po przetargowe choć trudno powiedzieć w sposób wiążący, bo są zmiany 

przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i nie wiadomo jak ostatecznie będą się 

rozstrzygać przetargi. Kanalizacja sanitarna budowana jest ze środków unijnych i tam gdzie 

jest to możliwe.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak poinformował, że nie można jednego zakresu działań 

robić. W budżecie trzeba umieszczać zadania różnego typu. Należy patrzeć szeroko, na 

wszystkie zakresy. Co roku są wykonywane drogi i nie ma zaniedbań stosunkowo tylko do 

Wykrot.  

 

Burmistrz R. Relich poinformował o błędach planowania przestrzennego gdzie zabrakło 

konsekwencji władz gminy, czyli przekształcono grunty rolne na budownictwo 

mieszkaniowe, pozwolono mieszkańcom budować w sposób chaotyczny. Były sprzedawane 

działki, gmina przyjmowała wydzielone drogi jako drogi publiczne i przyjmowała na siebie 

obowiązek. Na tych częściach miasta nie było wodociągu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej, oświetlenia. W większości wniosków nie może rozpatrzyć pozytywnie. W 

gminie były zasoby własne pod budownictwo jednorodzinne gdzie tych nieruchomości nie 

uzbrojono, nie sprzedawano tylko leżały odłogiem i to są konsekwencje wielu decyzji, które 
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były podejmowane w określonych uwarunkowaniach i trudno je w sposób jednoznaczny 

ocenić. Odnośnie mieszkania socjalnego poruszonego przez radną – jak mieszkaniec 

przychodzi to prosi o jakiekolwiek mieszkanie i tak było w tym przypadku. W 2006 roku 

całość budynku była przeznaczona do remontu i jedna z pierwszych decyzji jaka była 

podejmowana, nie był planowany remont dachu. Dodatkowo zwiększono środki na remont 

dachu. To, że nie zostały wykonane w ramach projektu instalacje i całościowo budynek jest 

nie dokończony to takie są dzisiaj skutki. Nie jest to budynek komunalny mieszkaniowy tylko 

ma spełniać inne funkcje. Wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, ale potrzebują 

czasu. Dodał, że może zadeklarować, że w przyszłym roku skoncentruje się bardziej i więcej 

uwagi poświęci na drobne rzeczy, o które wnioskują mieszkańcy, ale radni muszą pomóc w 

funduszu sołeckim, bo nie może być tak, że przy funduszu sołeckim cały urząd jest 

zaangażowany i to nie pozwala też na realizację wniosków.  

 

Radny M. Kruszelnicki zwrócił się z zapytaniem, jak wygląda sprawa murów klasztornych? 

Burmistrz R. Relich odpowiedział, że każdego roku składają wnioski do Ministra Kultury i do 

Marszałka Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie. Jeżeli środki nie zostaną 

przyznane to przypuszczalnie zadanie nie będzie realizowane.  

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska uważa, że zbyt duże kwoty przeznaczane są na rzeczy, 

które można jeszcze przesunąć w czasie.  

 

Radny A. Kosior nawiązał do wypowiedzi radnej B. Wójtowicz-Prusinowskiej – od 10 lat 

słyszy o inwestycjach w Wykrotach i prosi o wskazanie inwestycji użyteczności publicznej, 

które zostały wykonane w Nowogrodźcu. 

 

Radny M. Kruszelnicki przypomniał, że kiedyś był prelegent, który mówił o rozwoju miasta i 

w jaki sposób to powinno wszystko funkcjonować i od czego zacząć. Wszyscy przegłosowali, 

że tą bazą od której się zacznie będzie Nowogrodziec i powoli ma się rozchodzić na ościenne 

miejscowości.  

 

Burmistrz R. Relich poinformował, że mając na uwadze informację z Komisji Oświaty i 

Spraw Społecznych wyliczył, że na Nowogrodziec planowana kwota na zadania wynosi 

5.730.000 zł. Słusznie radny Kruszelnicki zauważył, że miasto na ten czas czekało. Jeżeli 

chodzi o wsie to ponad 4 miliony, czyli wcale nie o wiele więcej, ale poprosił aby mieć na 

uwadze, że 27 milionów plus środki własne na budowę kanalizacji sanitarnej są to ogromne 

pieniądze.  

 

Następnie Przewodniczący Komisji K. Czerniak przedstawił opinie Komisji Rewizyjnej i 

Komisji Oświaty i Spraw Społecznych dotyczące projektu budżetu.  

 

Radny R. Jaworski poprosił aby Burmistrz wypowiedział się co do wniosku Komisji Oświaty 

i Spraw Społecznych. 

Burmistrz R. Relich poinformował, że jest za budową dróg i te drogi są realizowane, także w 

sołectwie Wykroty. W stanowisku, które ma charakter pisemny i zostało zaadresowane na 

ręce p. sołtys przyjął oficjalnie i za nie odpowiada – budowana jest kanalizacja sanitarna i w 

związku z tym budowa dróg w miejscach, w których jest planowana sieć uważa za 

niegospodarne. Jeżeli radni chcą budować drogi, a za lat trzy odtwarzać te drogi po budowie 

kanalizacji sanitarnej, to za to nie przyjmuje odpowiedzialności. W związku z tym 

odpowiedział p. sołtys, że budowa dróg na wyznaczonych odcinkach tam gdzie planowana 

jest kanalizacja sanitarna jest niemożliwa. Są części miejscowości gdzie z uwagi na liczbę 
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mieszkańców, na kilometr sieci kanalizacji sanitarnej istnieje taka możliwość, ale to nie jest 

ul. Parkowa. W związku z tym ten wniosek ocenia negatywnie i nie w kontekście wniosku 

jako źródła finansowania, że to powinno być w sposób zamienny sfinansowane zadanie 

budowy skateparku w Nowogrodźcu.  

 

Przewodniczący Komisji K. Czerniak poddał pod głosowanie wniosek Komisji Oświaty i 

Spraw Społecznych: w projekcie budżetu zadanie z działu 900 rozdział 90095 par. 6050 

„Budowa skateparku w Nowogrodźcu” przełożyć na rok 2018, a  środki z tego zadania w 

wysokości 200 000,00 zł  przeznaczyć na wykonanie drogi ul. Parkowej w Wykrotach o 

nawierzchni asfaltowej. 

W wyniku głosowania wniosek nie został przyjęty.  

W głosowaniu udział brało 8 osób, „za” wnioskiem – 1 „przeciw” – 5, „wstrzymujących się” 

– 1. 

 

Radna B. Wójtowicz-Prusinowska zgłosiła wniosek o przesunięcie na rok 2018 zadania 

budowa skateparku w Nowogrodźcu i budowy ogrodzenia GCKiS, a środki z tych zadań 

przeznaczyć na budowę drogi w Wykrotach ul. Polna.  

W wyniku głosowania wniosek nie został przyjęty.  

W głosowaniu udział brało 8 osób, „za” wnioskiem – 1 „przeciw” – 6, „wstrzymujących się” 

– 1. 

 

Radna B. Sikora zgłosiła wniosek o wprowadzenie do budżetu na rok 2017 remontu drogi, 

która była we wniosku jaki składała wcześniej, ze środków zaplanowanych na budowę 

parkingu i ogrodzenia GCKiS. 

W wyniku głosowania wniosek nie został przyjęty.  

W głosowaniu udział brało 8 osób, „za” wnioskiem – 2 „przeciw” – 4, „wstrzymujących się” 

– 1. 

 

Burmistrz R. Relich poprosił, aby zastanowić się nad sposobem komunikacji i formułowania 

wniosków.  

 

Po dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Gminy i Miasta 

Nowogrodziec na 2017 r.  

 

Burmistrz R. Relich podziękował i zadeklarował, że do drobnych rzeczy, o które postulują 

radni i mieszkańcy przywiąże w przyszłym roku należytą uwagę i wiele rzeczy zostanie 

zrobionych, nawet więcej jak w latach poprzednich.  

 

Ad. 4. Komisja opracowała plan pracy na 2017 rok: 

 

1. Analiza sytuacji finansowej założeń budżetowych dotyczących inwestycji wodno-

ściekowych, stan środków pieniężnych po wyłonieniu wykonawcy. 

2. Analiza projektów uchwał. 

3. Informacja na temat opracowania programu segregacji i odbioru odpadów 

komunalnych na terenie Gminy Nowogrodziec. 

4. Analiza i opiniowanie wykonania budżetu za 2016 rok. 

5. Analiza rozpoczętych inwestycji w Gminie Nowogrodziec. 

6. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. 

7. Praca nad projektem budżetu na 2018 rok oraz rozpatrzenie wniosków do budżetu. 

8. Opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok. 
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W głosowaniu udział brało 8 osób, „za” przyjęciem planu pracy – 8 „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 5. 

 

Radny R. Jaworski poruszył kwestię miejsca, w którym odbywałyby się posiedzenia komisji. 

Burmistrz R. Relich poinformował, że w ramach modernizacji pomieszczeń strychu planuje 

się salę konferencyjną.  

 

Innych tematów nie zgłoszono wobec tego Przewodniczący Komisji K. Czerniak o godz. 

17:35 zamknął posiedzenie.  
 

          Protokołowała:                                                                          Przewodniczył: 

 

      Jolanta Janeczko                                                                      Kazimierz Czerniak 

 

Podinspektor ds. obsługi                                                             Przewodniczący Komisji 

      Rady Miejskiej                          

 


